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Abstract
Titel Kunskap - nöje eller fakta? - en studie om ungdomars 

medievanor och kunskapsuppfattning.

Elin Brutemark och Sara Larm.

Veronica Stoehrel.

Malin Nilsson.

Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp, 
VT 08. Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i 
Halmstad.

C-uppsats.

Syftet med studien är att undersöka ungdomars medie-
vanor och deras betydelse för deras kunskap, både inom 
samhällsrelevanta och underhållningsmässiga frågor. 
Hur prioriterar ungdomarna vad som är den mest rel-
evanta kunskapen i vardagen? 

Vår studie är baserad på kvantitativa och kvalitativa me-
toder i form av enkätundersökning samt fokusgrupps-
intervjuer.

Dagens medieanvändande bland ungdomar har utveck-
lats åt två håll. Delvis är det rutinmässiga vanor som att 
exempelvis alltid se på Nyhetsmorgon. Den andra sidan 
är att de själva vill kunna styra när och var de skall an-
vända medierna. Här har Internet öppnat upp en helt 
ny möjlighet som ungdomarna gärna utnyttjar. Dagens 
ungdomar vill inte ägna sig åt något som inte intresserar 
dem eller är ett måste att lära sig. Den samhällsrelevan-
ta kunskapen värderas avsevärt mycket högre än un-
derhållningsfakta. För att kunna sammankoppla båda 
sidor av detta verkar många börja leta efter kunskap i 
underhållningsprogram och tycker att dessa kan vara 
lärorika. 

Intresse, kunskap, medievanor, kunskapsteori, samhäll-
srelevant fakta, underhållningsfakta.
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1. Inledning
Om man tänker tillbaka till förr i tiden, då det endast fanns en tv kanal, 
samlades familjerna framför sin enda tv och såg tillsammans på det som 
erbjöds. Då hade oftast programmen faktabaserat innehåll och syftet att se 
på dem var kanske mer informationsinhämtande än underhållningsmässigt. 
Det blev ett privilegium och en familjeaktivitet att kunna sitta framför 
tv-apparaten och se på nyheterna. I takt med tv:ns utveckling har denna 
familjedynamik blivit förändrad, då man nu mer ser på olika tv-apparater 
i olika rum. De som de flesta medier i dagens samhälle har gemensamt, är 
deras stora fokus på underhållning. I detta arbete menar vi att information är 
all ”sanning” som finns runtomkring oss, detta blir fakta när en människa tar 
det till sig och sedan kunskap när det läggs till minnet. 

Man kan få en känsla av att fakta aldrig inhämtas av allmänheten om det inte 
finns något tvång eller visas med en underhållande vinkel. Detta betyder 
att den ”normale” 20-åringen på 60-talet kan ha ett helt annat förhållande 
till kunskap än dagens unga vuxna och kanske såg detta som en viktig del 
för att smälta in i samhället. Möjligheten finns att kunskapen med tiden 
kan ha skiftat från samhällsrelevant fakta till underhållningsfakta. Med 
samhällsrelevant fakta menar vi mer seriös information som exempelvis 
hämtas från nyhetssändningar och morgontidningar. Med begreppet 
underhållningsfakta menar vi sådan information som går att utvinna från 
underhållningsmedier. Samtidigt ser många av ungdomarna kanske inte 
något intresse i fakta överhuvudtaget. Två citat, från vår egen undersökning, 
som visar på detta är:

”Jag borde ha bättre koll på omvärlden, men hinner inte och 
glömmer bort” 
Skrev en tjej i åldern 18-21 i vår enkätundersökning.

”Jag skiter fullständigt i om några barn svälter i Afrika” 
Sade en tjej åldern 22-25 i en fokusgruppsintervju.

Det finns massvis med undersökningar som behandlar mediernas påverkan 
på barn och tonåringar, men det är inte många som skriver om ”unga vuxna”  
i åldern 18-25 och  hur deras vardag ser ut. Självklart är det viktigt att studera 
barnen eftersom de unga vuxna som vi har undersökt i denna uppsats nyligen 
själva varit barn och naturligtvis påverkats av sin barndom. Det vi tittar på 
här är helt enkelt hur vår målgrupp använder medierna just nu och hur de 
påverkas av detta. Den här sortens undersökningar och litteratur är något 
som vi saknar i dagens läge och hoppas med denna uppsats kunna influera 
någon till att ta en annorlunda vinkel eller fördjupa sig inom ämnet. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka ungdomars medievanor och deras betydelse 
för deras kunskap, både inom samhällsrelevanta och underhållningsmässiga 
frågor. Hur prioriterar ungdomarna vad som är den mest relevanta kunskapen 
i vardagen? 

För att få svar på syftet har vi formulerat ett par frågeställningar:
• Vilka medievanor har dagens ungdomar?
• Vilket intresse har ungdomar för samhällsrelevant fakta jämfört med 

underhållningsfakta och hur värderas kunskapen som utvinns?
• Kan det vara hämmande att inte vara med i den samhällsrelevanta 

och  underhållningsrelevanta debatten?
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3. Tidigare forskning
När vi letade efter tidigare forskning så var det inte bara viktigt att ämnet 
var liknande vårt, utan även att åldern på dem som studerats stämde in. Vår 
målgrupp är studenter som studerar vid någon högskola och/eller universitet 
och är i en ålder mellan 18-25 år. På grund av denna åldersgräns blev utbudet 
på  tidigare forskning begränsat då de flesta studier är gjorda på barn inom 
detta ämne. Ett flertal rapporter som vi har använt oss av sträcker sig över 
åldrarna 15-30 år. 

3.1. Basfakta om ungas tidningskonsumtion
       - Siffror och grafer vi inte kan blunda för, 
       TidningsUtgivarna
Vi har valt att titta närmare på en undersökning, gjord av TidningsUtgivarna, 
som är sammanställd av Fredrik Rogberg. Denna rapport visar vilken räck-
vidd olika mediegrupper har i åldrarna 15-79 år. I och med att vår målgrupp 
ligger i åldern 18-25 år så har vi enbart valt att koncentrera oss på de rapporter 
där åldern ligger mellan 15-24 samt 25-34. Även rapporter angående morgon-
tidningsläsning samt gratistidningsläsning har vi sett intressanta nog att 
undersöka närmare. 

Den tidigaste undersökningen av räckvidden för olika mediegrupper är gjord 
2005 och de olika mediegrupperna är kategoriserade i åtta olika grupper: 
SVT, Internet, reklam-tv, morgontidning, Sveriges radio, kvällstidning, 
gratistidning samt reklamradio. Resultaten visar att både i åldrarna 15-24 
och 25-34 år så är det reklam-tv som har den största procentenheten på 85 % 
respektive 82 %. Andra och tredje platsen skiljer sig mot varandra då 15-24 
åringarna har Internet på andra plats och SVT på tredje samtidigt som 25-34 
åringarna har tvärtom.

Två år senare, år 2007, ser man klara förändringar i tabellen, då SVT tappar 
procent i båda grupperna. I åldersguppen 15-24 tappar SVT från 70 % ner till 
59 % och i åldersgruppen 25-34 kan man se liknande tendenser då SVT här 
har tappat från 88 % till 70 %. Även Internet ökar och är snart på väg om 
reklam-tv i båda åldersgrupperna.

Även antalet läsare av morgontidningar har sjunkit i åldern 20-24 år från 
70 % år 2000 ner till 59 % år 2006. Det som dock ökar är läsningen av 
gratistidningar som under dessa sex år har gått från 25 % till 42 %. Rapporten 
menar även att det är gratistidningarna som bidrar till att unga fortsätter att 
läsa tidningar överhuvudtaget.
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3.2. Projekt “Unga vuxna” våren 2007, TidningsUtgivarna
SIFO research international gjorde en delrapport under 2007 som  stud-
erar personer i åldrarna 18-24 år och 25-39 år. Resultatet av denna under-
sökning visar att denna grupp människor skiljer sig från andra unga 
vuxna i sitt mediebeteende. Från denna rapport valde vi att fokusera på 
mediekonsumtionen, vilka kanaler som väljs samt hur lång tid som spenderas 
på de olika medierna. 

I denna del av rapporten har SIFO valt att dela in de olika medierna i 
nio kategorier: SVT, Internet, reklam-tv, morgontidning, Sveriges radio, 
kvällstidning, gratistidning, reklamradio samt tidskrifter. Dessa kategorier 
har sedan blivit fördelade beroende på hur många minuter de används under 
en dag av de unga vuxna samt av Sveriges befolkning i genomsnitt. Resultatet 
visar att de unga vuxna spenderar fler minuter på kategorierna reklam-tv, 
reklamradio och Internet, samt likvärdiga minuter på de gratisutdelade 
morgontidningarna jämförande med Sveriges befolkning i genomsnitt. 
Rapporten visar även att Sveriges befolkning i genomsnitt ägnar 276 minuter 
åt medier per dag i motsatts till de unga vuxna som spenderar 250 minuter.

Om man ska se till de kanaler som 18 - 24 åringar väljer att titta på så är dessa 
kategoriserade i procentform. I rapporten är det endast SVT 1, SVT 2, Tv 3, 
Tv 4 samt Kanal 5 som är representerade. Rapporten visar att det är 42 % av 
de unga vuxna som väljer Kanal 5 jämförande med 39 % för Tv 4, tätt efter 
kommer Tv 3 med 36 %. Om man ska se till hela undersökningen så är det 
SVT 1 och 2 som får lägst resultat med 14 % respektive 9 %.

SIFOs rapport visar ytterligare att det är tv som dominerar i åldrarna 18-24 
år med högst frekvens mellan klockan 18.00 - 24.00. Detta gäller både under 
veckodagarna samt under helgen. En bra bit under tv-tittandet kommer 
Internet och radio.

3.3. Mediamätning i Skandinaviens (MMS) årsrapporter 
       2005 - 2007
För att ta reda på vilka kanaler vår tilltänkta målgrupp använder sig av har vi 
använt oss av MMS årsrapporter från 2005-2007. På grund av att vi i andra 
rapporter har utgått från SVT 1, SVT 2, Tv3, Tv 4 samt Kanal 5  så väljer vi att 
göra det även här. Mätningen är gjord så att det är tittartid i minuter under 
en genomsnittlig dag som redovisas, se tabell 1.
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Årsrapport 2005
  15-24 år  25-39 år
SVT 1  11   27 
SVT 2  5   13
Tv 3  20   20
Tv 4  23   32
Kanal 5 21   21

Årsrapport 2006
  15-24 år  25-39 år
SVT 1  11   25     
SVT 2  6   13   
Tv 3  17   19    
Tv 4  19   33    
Kanal 5 20   21

Årsrapport 2007
  15-24 år  25-39 år
SVT 1  9   21   
SVT 2  4   10   
Tv 3  13   20    
Tv 4  16   29    
Kanal 5 16   22   

Tabell 1. MMS årsrapporter 2005-2007.

Av de program som hade flest tittare under 2005-2007 i kanalerna SVT 1, 
SVT 2, Tv 3, Tv 4 och Kanal 5 så var det endast en handfull program som kan 
klassas som kunskapsprogram, bland dessa fanns Fråga doktorn, Vetenskapens 
värld och Valvakan. 

• SVT 1 - Har under åren 2005-2007 haft Melodifestivalen, Kalle Anka 
och hans vänner samt Eurovision song contest i topp.

• SVT 2 – Sport dominerar här på listorna över de programmen med 
högst tittarsiffror.

• Tv 3 - Även här är sport i topp, men följs av program som Efterlyst, 
Lyxfällan, Du är vad du äter samt Prison Break.

• Tv 4 - Här kan man se en uppgång för reality-seriena med bland annat 
Let´s dance, Bonde söker fru, Idol med mera.

• Kanal 5 – De Amerikanska serierna ligger i topp med CSI, Greys 
Anatomy, Desperate Housewives, men även svenska Room Service 
ligger högt på listan.
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3.4. Väljarkunskap, Göteborgs universitet
Valforskningprogrammet vid Göteborgs universitet har gjort en tabellsamm-
anställning som bygger på resultaten i kapitlet Okunniga väljare? som är 
hämtat ur boken Väljare. De har i denna rapport fått fram siffror som visar att 
studenter har sämre allmänkunskap inom de politiska frågorna jämförande 
med icke-studerande i samma ålder. Nedan följer en definition om vad som 
menas med god politisk kunskap.

”Personer med kunskaper på de två högsta nivåerna på våra 
femgradiga kunskapsindex har klassificerats som innehavare av 
goda politiska kunskaper. Kunskapsindexen bygger inte på exakt 
samma frågor genom åren.”
(Oscarsson, Holmberg, 2008: 4).

År 2006 var det i åldern 18-21 endast 2 % som hade god politisk kunskap 
jämfört med människor i åldern 22-30 som hade 11 %. Rapporten visar även 
att det sker en ökning av politiskkunskap med åldern, då det framgår att den 
äldre genrationen ligger på runt 50 %. När man ser till yrkesgrupperna så 
ligger studenterna oerhört långt efter de övriga grupperna. Studenterna har 
endast 8 % till skillnad från jordbrukare med 73 %.

3.5. Svenskarna och Internet 2007, World Internet insti-                                                                                              
        tute
I denna rapport kan vi läsa att människor i Sverige tror att Internet kan hjälpa 
människan att påverka politiskt, hela 21 % menar att Internet kan hjälpa 
dem att förstå politik bättre och lättare. Hela 60 % menar att Internet idag 
gör det lättare att få information från myndigheterna då man kan använda 
sig av deras hemsida för att få svar på sina frågor. 

Sverige är det land som 2007 använde Internet mest i åldrarna 16-24 år, hela 
97 %, om man jämför med länder som Nederländerna, Tyskland, England, 
Österrike, Spanien, Ungern, Polen, Tjeckien, Portugal, Italien, Irland, 
Grekland samt Estland. Även bland de högutbildade ligger Sverige etta 
med 94 %. Statistiken över hur ofta man använder Internet visar att 18-29 
åringarna använder 77 % detta medie dagligen samt 13 timmar i veckan. 

3.6. Medie- Sverige 2001/2002 samt 2007, Statistik och 
       analys
Denna rapport är sammanställd av Nordicom-Sverige vid Göteborgs Univ-
ersitet. Nordicom är ett nordiskt informationscenter för medie- och kommun-
ikationsforskning och deras uppgift är att sprida information i ämnet till de 
nordiska länderna.

10



Den första delen i undersökningen, som vi har valt att titta närmare på, handlar 
om dagstidningar på nätet. Rapporten delar in människorna i två kategorier: 
regelbunden nättidningsläsare samt icke regelbunden nättidningsläsare. Ra-
pporten visar att i åldrarna 15-29 år är det 35 % som läser en dagstidning på 
nätet regelbundet motsvarande 31 % som icke är regelbundna läsare.

”Med regelbunden nättidningsläsare avses här en person som läser 
någon nättidning åtminstone en gång per vecka.”
(SOM-undersökning, 2000 se Carlsson, Facht: 75).

Kvällstidningsläsningen bland befolkningen visade en drastisk nedgång 
mellan år 1980 och år 2000. Läsarna i åldern 15-24 år har under dessa år minskat 
från 53 % till 27 %. Antalet läsare bland de högutbildade sjönk även de från 
41 % till 23 % år 2000. Vi har tolkat det som att författarna med högutbildade 
menar personer som har examen från högskola och/eller universitet. Under 
2000-talet har dock dessa siffror ökat. 2006 låg kvällstidningsläsande mellan 
åldrarna 15-24 år på 29 % även en ökning har skett bland de högutbildade och 
siffrorna låg 2006 på 34 %. De kvällstidningar som angavs i undersökningen 
var Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 

Läsningen av tidskrifter i form av vecko-/månadstidningar har däremot hållit 
en stadig kurva under åren 1994 och 2000. Bland människor i åldrarna 15-
24 år läste 44 % tidskrifter regelbundet. Under de sex åren fram till år 2000 
har dessa siffror legat kring 44 % förutom år 1997 och år 1999 då det sjönk 
till 38 % respektive 35 %. Siffrorna har fortsatt att sjunka och låg 2006 på                  
27 %. Bland de högutbildade kan man även där se en minskning från 67 % 
till 44 % mellan åren 1994-2006.

De svenska tv-kanalernas programprofil kategoriserat i information, 
underhållning och sport skiljer sig mot varandra, se tabell 2. År 2006 hade 
våra utvalda kanaler högre procent underhållning än fakta bortsett från SVT 
2. Siffrorna i tabellen är uppdelade i procent. Den totala procenten för SVT 2 
blir 101 % vilket gör att det är en felskrivning i boken.

  Information Underhållning Sport   
SVT 1  46   47   7   
SVT 2  61  31   9
Tv 3  3  96   1
Tv 4  29  64   7
Kanal 5 6  93   1 

Tabell 2. Programprofil - information, underhållning, sport - För ett urval av svenska 
tv-kanaler 2006.
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3.7. Sammanfattning
För att dra en slutsats av de forskningsrapporter som vi valt att placera 
som tidigare forskning, har det visat sig att de kommersiella kanalerna är 
populäraste bland ungdomar. Bland de program som hade flest tittare under 
de senaste tre åren har underhållningsprogram dominerat i alla kanaler 
förutom i SVT 2 där sport få de högsta siffrorna. Av våra utvalda kanaler 
SVT 1, SVT 2, Tv3, Tv4 och Kanal 5 är det SVT som får lägst tittarsiffror av 
ungdomarna. Internet samt de gratisutdelade tidningarna är de medier som 
är på väg uppåt. I en rapport framgår det även att det är dessa tidningar som 
är den största bidragande faktorn till att den yngre målgruppen fortsätter att 
läsa tidningar överhuvudtaget. År 2007 använde Sveriges ungdomar Internet 
mest, om man jämför med ett flertal andra länder i Europa. De flesta av 
människorna i Sverige tror att Internet kan hjälpa dem att förstå politik bättre 
samt att kunna påverka sin samhällssituation. Valforskningsprogrammet 
vid Göteborgs Universitet har kommit fram till att studenter har sämre 
allmänkunskap än icke-studerande i samma ålder. Även yrkeskategoriserat 
låg studenterna sämst till om man jämför men andra yrkeskategorier.

12



4. En presentation av hänvisade                                                                                           
    författare
Allvin, Michael – Psykolog samt forskare vid sociologiska institutionen vid 
Uppsala Universitet.

Andersson, Bengt-Erik – Professor emeritus vid Institutionen för individ, 
omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

Bengtsson, Stina – Lärare i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs 
Universitet.

Bergman, R. Lars – Docent i psykologi vid Stockholms Universitet, samt extern 
ledamot i Statistiska centralbyråns vetenskapliga råd.

Bloor, Michael – Professor vid Centret för drogmissbruksundersökning vid 
University of Glasgow.

Bradburn, Norman – Professor emeritus i psykologi.

Brants, Kees – Professor vid avdelningen för kommunikationsforskning vid 
Universiteit van Amsterdam.

Bruhn Jensen, Klaus – Professor vid avdelningen för media, kunskap och 
kommunikation i Københavns Universitet.

Buckingham, David – Professor i utbildning vid University of London.

Carlsson, Ulla – Professor vid Nordicom vid Göteborgs Universitet.

Crisell, Andrew – Professor med inriktning massmedia samt radioproduktion.

Dewey, John – Amerikansk filosof, psykolog och pedagog.

Djupsund, Göran – Professor i statsvetenskap med masskommunikation vid 
Åbo Akademi i Vasa.

Drotner, Kirsten – Professor i litteratur, kultur och media vid Aaruhs 
Universitetet.

Ejlertsson, Göran – Docent i samhällsmedicin.

Ellegård, Kajsa – Professor med tema teknik och social förändring vid Linköpings 
Universitet.

Facht, Ulrika – Forskningsinformatör vid Nordicom.

Frankland, Jane – Senior forskardocent vid skolan för amning och förlossningskonst 
(School of Nursing and Midwifery) vid University of Southhampton.

Gilbert, Nigel – Professor i sociologi at the University of Surrey.

Gustavsson, Bernt – Professor i pedagogik vid Örebro Universitet.
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Hadenius, Stig – Professor emeritus i journalistik och publicist.

Haglund, Björn – Filosofie doktor och forskare i teoretisk filosofi vid Göteborgs 
Universitet. 

Helland, Knut - Professor vid institutet för informations- och medievetenskap 
vid Universitetet i Bergen.

Hunt, Mark – Ingen uppgift.

Ivre, Ivar – TV-producent.

Johansson, Bengt – Docent med forskningsområdena politisk kommunikation, 
mediers påverkan, kommunaljournalistik vid Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vid Göteborgs Universitet. 

Klein, Helle – Journalist för tidningen Aftonbladet.

Kline, Stephen – Professor inom området reklam, barn och medier.

Knapskog, Karl – Universitetslektor och undervisningsledare vid institutet för 
informations- och medievetenskap vid Universitetet i Bergen.

Kreuger, A. Richard – Författare med inriktning på fokusgrupper.
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5. Teori
Kunskapsteorin, som även kallas epistemologin, är en av de äldsta filosofiska 
grenarna. Den handlar i första hand om kunskapsfrågor, men eftersom detta 
ämne kan leda till i princip alla typer av filosofiska problem så behandlas 
även dessa (Haglund, 1998: 83).  Inom kunskapsteorin finns det ett klassiskt 
uttryck, den så kallade standardanalysen av kunskapsbegreppet, som i princip 
är utgångspunkten för all kunskapsteori som lyder (Ibid: 84):

”Kunskap är detsamma som sann berättigad tro.”
(Haglund, 1998: 84).

Denna mening är en slags sammanfattning av Platons undersökningar. Genom 
att titta närmare på meningen ser man att man delar upp kunskapsbegreppet 
i tre delar:

• Man måste först tro på något
• Sedan måste det man tror på vara sant
• Slutligen måste man även kunna förklara på vilket sätt detta kan vara 

sant (Ibid: 84).

5.1. Vad är kunskap?
I de flesta ordböcker beskrivs kunskap som en välbestämd föreställning 
om (visst) förhållande eller sakläge och man använder även tre nyckelord: 
vetande, lärdom och insikt. Men kunskap innebär även det människan och 
hennes vilja att lära sig saker som kan gagna henne i framtiden (Gustavsson, 
2002: 13). Kunskap skiljer sig även från vanor, antaganden och attityder som 
däremot kan ses som en grund för vidare sökning (Ibid: 97). Det skiljer sig 
även från information, som kan ses som lösa delar som måste förstås i ett 
sammanhang, det är först när en människa tar till sig och förstår informationen 
som den omvandlas till kunskap (Ibid: 39). Man kan även dela in begreppet i 
fyra olika sorters grundpelare:

• Baskunskap - Denna kunskap lärs in i en tidig ålder och ligger till 
grund för människans vardagliga liv, exempel på detta kan vara att 
äta, prata och skriva (Maltén, 1987: 169-170). Eftersom människor 
hela tiden reflekterar över sina upplevelser och erfarenheter, skapas 
en slags vardagskunskap (Åquist, 2000: 82). 

• Fördjupad kunskap - Här väljer människan den kunskap som hon vill 
lära sig mer om. En problematik här kan vara att man, redan från 
tidig ålder, får influenser från lärare och föräldrar som styrs av vilken 
kunskap som de anser är relevant istället för att utgå från individens 
egna intressen och behov (Maltén, 1987: 171-172). När personen 
sedan växer upp och får ett större ansvar för sin egen inlärning ersätts 
dessa styrande personer av något annat som exempelvis medier. 

16



• Processkunskap - Kunskapen skapas genom en process som därmed 
utvecklar en mer reflekterande och djupare inlärning (Ibid: 177).

• Människokunskap - Här handlar det om kunskap om hur man själv 
och andra människor fungerar i förhållande till varandra (Ibid: 184-
185).

Vad man har för sorts kunskap bidrar till hur man kan använda den. De 
som har studerat en längre tid har läst sig fram till kunskap, vilken då sitter 
förankrat till minnet (Gustavsson, 2002: 98). Man har även specialiserat sig 
in på ett eller ett fåtal intresseområden (Ibid: 31). Detta gör det svårt för dem 
att sedan använda sig av all den kunskapen som de innehar. De som istället 
har mindre inlärd kunskap, har lättare att använda sig av den, just eftersom 
den kunskapen de har är kopplad till specifika göromål (Ibid: 98).

Kunskap är något som människor bär med sig, inte något som finns skrivet 
på ett papper (Ibid: 40). En människa skapar en bild av samhället och världen 
som hon ständigt utgår ifrån i sökandet efter ny kunskap, därför blir kunskap 
en form av process, som ständigt förändras (Ibid: 40, 44, 47). Samtidigt är 
kunskapen inte utbytbar, utan den förbättras och ändras genom att personen 
får nya synsätt och lär sig nya saker (Ibid: 36, 40). Man kan även dela in 
kunskap efter dessa två typer:

• Teoretisk kunskap - Ett nyckelord här är vetande och man har som 
uppgift att dra logiska slutledningar av det data som man har samlat 
in och därigenom ta reda på sanningen (Ibid: 51, 86). Denna kunskap 
förknippas ofta med det undersökande och reflekterande (Ibid: 13). 
Teoretisk kunskap har länge setts som den ”verkliga vetenskapen” 
(Ibid: 17).

• Praktisk kunskap - Denna form av kunskap kan delas in i skapande 
verksamheter samt etiska och politiska insikter (Ibid: 13). Här 
fokuserar man på genomförandet och varje sak man gör skall leda till 
någonting bortom den egentliga aktiviteten (Ibid: 85, 86). Man ser 
även kunskap som att något kan vara på ett annat sätt och den ger 
därför inga klara riktlinjer för hur man bör agera som människa (Ibid: 
51). Många ser även praktisk kunskap som en slags ”tyst” kunskap 
som man är omedveten om att man innehar (Åquist, 2000: 83-84). 
Den praktiska kunskapen har länge varit underordnad den teoretiska, 
även fast man nu på senare tid har börjat erkänna styrkorna hos den 
praktiska kunskapen (Gustavsson, 2002: 44).

Dewey menar att en av anledningarna till att skolväsendet prioriterar den 
teoretiska kunskapen är lärarnas begränsade utbildning, vilken har lärt dem 
att endast fokusera på den typen av kunskap (Ibid: 97).
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Kunskap har sin utgångspunkt i handlingen och både uppstår och fastställs 
med hjälp av våra sinnen (Ibid: 60-61, 78). Kunskapen hittas i relationen 
mellan det bekanta och det obekanta och för att ta in ny kunskap måste den 
kännas intressant och engagerande, vilket uppkommer ur att det finns en 
personlig anknytning (Ibid: 49). Man föds med en slags naturlig nyfikenhet 
och drivkraft till kunskap. Detta är något som man som barn utnyttjar till 
fullo, men som lätt försvinner när man börjar skolan. Det är en förmåga 
som man senare kan plocka fram vid behov (Ibid: 45). Denna nyfikenhet 
kan väckas genom att man bland annat försöker distansera kunskapen från 
vardagen. Det som är välbekant kan lätt bli tråkigt och rutinmässigt medan 
det främmande kan verka spännande och onåbart. Det är först när vanorna 
bryts, som behovet av kunskap bildas (Ibid: 46, 96). Samtidigt bidrar vardagen 
med att skapa en identitet och en trygghet för människorna (Ibid: 47). Man 
kan få kunskap genom ett flertal olika sätt bland annat genom läsning, 
skrivande, diskussioner, praktiskt arbete och imitation (Åquist, 2000: 83). 
Kunskapen som man lär sig, speciellt praktisk kunskap, är knuten till de 
specifika situationer som man har lärt sig att utöva kunskapen i (Gustavsson, 
2002: 84, 90). 

5.2. Mediernas roll
Genom medierna har människorna i samhället fått en ökad informations-
tillgång, detta leder till att människor blir mer medvetna om vad som 
händer runt omkring dem (Gustavsson, 2002: 41). En orsak kan vara att de 
flesta av Sveriges ledande dagstidningar idag även finns att läsa på Internet. 
Aftonbladet hade exempelvis över tre miljoner besökare år 2003 (Hadenius, 
Weibull, 2003: 116). Tidningar är det mediet som är bäst på att överföra 
information och kunskap (Waldahl, 1993: 126). Forskare har dock diskuterat 
hur stor kunskap som egentligen går att utvinna ur allting som kommer ut 
från medierna (Gustavsson, 2002: 37). Medier sänder ut konkreta och smalare 
budskap samtidigt som de även har en bredare och mer underförstådd 
innebörd som visar upp en världsbild. När tv:n kom ut i samhället öppnades 
en dörr mot en ny typ av informationsinhämtning. Tv:n har ett öppnare 
förhållningssätt och ger en mer kreativ och mångsidig bild av världen, den 
låter även sin publik att bilda en egen världsbild på ett annat sätt än vad 
tidigare medier gjorde (Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 2000: 
328). Medierna ger människorna en möjlighet att ha tillgång till i stort sett 
hela världen, dygnet runt, ifrån sitt eget hem (Meyrowitz:1985 se Drotner, 
et al., 2000: 332). Man har även tittat på den makt som massmedier kan ha 
över människors sinnen. 

Infotainment är ett begrepp som menar att massmedierna har gett infor-
mationen ett slags underhållningsvärde. Detta leder till att det blir svårt 
för människor att skilja mellan vad som är samhällsrelevant kunskap, 
underhållning eller reklam (Gustavsson, 2002: 37). När människor skall försöka 
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urskilja vad som är fakta och fiktion brukar många titta efter faktabindande 
kriterier så som att exempelvis personerna finns i verkligheten, att man kan 
bestämma den exakta tiden och datumet för händelsen samt att platsen finns 
på riktigt (Drotner, et al., 2000: 299). Med fiktion uppfattar vi att Drotner, 
et. al. menar påhittat material utan direkt förankring till verkligheten. Hur 
realistisk en sak kan verka, uppfattas det som fiktion om tidigare nämnda 
kriterier inte uppföljs (Drotner, et al., 2000: 299). 

Ivre skriver att det är stadsmakternas ansvar att se till att de nya medierna har 
bra innehåll, finansiering och ägarförhållanden. Det finns studier som visar 
att den totala tiden man ägnar åt massmedier inte kommer att öka nämnvärt 
när nya medier introduceras, tiden kommer snarare disponeras olika genom 
de olika medierna. Undersökningar om vad som spelades in på hemmens 
videoapparater på 80-talet visar att det huvudsakligen var underhållning och 
sport som dominerade, medan informativa program bara utgjorde en mycket 
liten del (Ivre, 1983). Här kan man fundera på om det var så att man såg 
de informativa programmen i realtid istället för att spela in dem, eller helt 
enkelt inte såg dem alls. På grund av utbudet hos både video, tv och bio 
kan man anta att ungdomarna alltmer ser på underhållningsprogram. Ivre 
skriver även att information får ett litet utrymme i betal-tv, just eftersom det 
oftast är underhållningsprogrammen som lockar tittare. På 80-talet fanns det 
betydligt färre samhälls- och kulturprogram än vad det gjorde i slutet på 60-
talet. Ändå har det totala utbudet fördubblats i och med nya kanaler (Ivre, 
1983).

”Större mångfald i utbud tycks inte leda till större mångfald i 
tittandet.”
(Ivre, 1983).

Det finns många forskare som menar att mediernas roll är att producera 
opinioner eller trender åt något visst företags eller organisations intresse och 
sedan få det att framstå som sann kunskap (Gustavsson, 2002: 37). Därför blir 
det alltmer viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt för att utvinna kunskap 
och hur man ska förhålla sig till den (Ibid: 76). Hur en människa tolkar den 
information hon stöter på är en del av det samhälle och den kultur som hon 
har växt upp i (Ibid: 112). Hon utgår dock alltid från sig själv och sina tidigare 
erfarenheter (Ibid: 114, 125).

”Between 1947 and 1988, for instance, the percentage of young 
Americans who could find Europe on a world map fell from 45 
per cent to 25 per cent.”
(David Buckingham, 2000).

Den kunskap som människan redan har sätter gränser för vad som ses som 
relevant att lära in (Kuhn 1979, Åquist 1994 se Åquist, 2000: 81). Medierna 
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har blivit en slags grundare till dagens samhälles uppbyggnader och 
processer. De har förändrat hur människor ser på tid, rum och interaktion 
med andra människor (Drotner, et al., 2000: 328). Medierna används för att 
bilda en struktur i vardagen och används som utgångspunkt i samtal med 
andra människor (Crisell:1994 se Drotner, et al., 2000: 328-329). Radio och 
tv används idag ofta som en sekundär aktivitet, man har de i bakgrunden 
samtidigt som man gör någonting annat (Drotner, et al., 2000: 332). 

”Låt oss emellertid till information föra nyhetssändningar och 
program som behandlar samhälls- och kulturfrågor och till 
underhållning räkna nöjes- och fiktiva program. ” 
(Ivre, 1983).

Dagens människor blir omgivna av olika medier då de är integrerade i folks 
vardagsliv. Medierna upptar en allt större del av människors tid och publiken 
accepterar detta och låter sig svepas med och påverkas av deras budskap 
(Waldahl, 1993: 257). 

”Medierna omger människan, som en miljö.”
(Nowak, 1996:159 se Bengtsson, 2007: 27).

Medierna påverkar människors vardagsliv och deras relation till omgivningen 
och utan denna påverkan hade inte heller medierna funnits (Waldahl, 
1993: 117). Anledningen till att man använder vissa medier mer än andra 
beror på själva mediernas funktioner. Man fascineras av medieformen och 
det innehåll som man tror att man kommer möta i mediet och inte av de 
specifika programmen eller artiklarna (Ibid: 119). Kajsa Ellegård delar in 
en människas vardag i fyra delar: sömn/personlig hygien, hushållsarbete, 
förvärvsarbete samt fritid/nöje (Ellegård, 1993: 37 se Bengtsson, 2007: 105). 
Dessa aktiviteter innehåller idag nästan alltid ett medie exempelvis att man 
läser sina mail till frukost eller tittar på tv (Bengtsson, 2007: 105). Att medier 
har blivit en naturlig del av vardagen kan vi även se genom att en människa 
exempelvis har på radion i bilen, men även på arbetsplatser i form av affärer, 
kontor etcetera. Här bedrivs även en slags mediehierarki då de anställda och 
kunderna får finna sig i att lyssna på den radiokanalen som chefen har valt 
(Ibid:136,124).

Tv:n blir en slags mittpunkt i hemmet och i vardagen, vilket påverkar andra 
aktiviteter som när man ska äta, sova och umgås med andra människor. 
Människors sociala liv påverkas av tv:n exempelvis i form av personers 
samspel och samtal med varandra. Samtidigt som tv:n kan bidra till att folk 
får ett mindre aktivt liv, bildar den även en samlingspunkt som förenar 
människor i och med att man diskuterar det man tidigare sett (Waldahl, 
1993: 118). Medierna kan även bidra med en slags vardagsrytm för dem som 
inte har detta från exempelvis sitt arbete (Allvin, 2001 se Bengtsson, 2007: 
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147). I och med att tv:n idag fokuserar mer på lättare underhållning och 
sport stärks tv:ns konkurrenskraft gentemot andra aktiviteter, särskilt hos 
unga personer (Waldahl, 1993: 119). Tv:ns multimediala egenskaper gör det 
lättare för människor att känna sig involverade i det som visas. Personerna 
träder fram tydligare, vilket även gör att det är lättare att identifiera sig med 
innehållet. Allt detta gör att man blir mer engagerad i mediet (Ibid: 126). 
Vissa forskare hävdar att tv mediet passiviserar publiken och att ett långvarigt 
användande är skadligt för hjärnans utveckling. Detta är på grund av att de 
två hjärnhalvorna arbetar på olika sätt (Ibid: 120). 

Mediernas tillgänglighet beror på både psykiska och fysiska egenskaper. 
När man pratar om den psykiska tillgängligheten tänker man på publikens 
möjligheter att ta in budskapen, hur pass de förstår medierna. Fysisk till-
gänglighet handlar om vart man kan få tag på medierna och hur publiken kan 
använda dem (Ibid: 143). Den största delen av en människas medieanvändning 
bedrivs i hemmet, detta på grund av att det flesta medier är stationära och 
inte så lättflyttade (Bengtsson, 2007: 22). Trots att tekniken har utvecklats 
i form av exempelvis bärbara datorer är även detta en bidragande faktor 
till medieanvändandet i hemmet, då arbetet ofta tas med hem (Ibid: 24). 
Förståelsen av medierna handlar om hur de presenterar sitt budskap, men även 
på mottagarens egenskaper och tidigare kunskaper (Waldahl, 1993: 144). Det 
är endast mindre delar av mediernas innehåll som fastnar i publikens hjärnor 
(Ibid: 142). Medierna har gått från att ha blivit en familje- och gruppaktivitet 
till att bli något högst individuellt. Ett exempel på detta är att det har blivit 
allt enklare att hämta hem specifika innehåll som intresserar just dig och 
därför inte nöja sig med att se på det resten av familjen vill se (Ibid: 269).  

5.3. Underhållning som en social interaktion
När människor tittar på underhållningsprogram i form av exempelvis serier, 
dokusåpor och tävlingsprogram är det lätt att få en känslomässig relation 
med de medverkande som bland annat leder till att man vill fortsätta att 
följa serien. Här kan man också se till den ”psykologiska belöning” samt det 
”känslomässiga värde” av att se på underhållningsprogram, men även den 
sociala interaktion som tv-tittandet kan föra med sig. Det vanligaste är att 
man introduceras till ett program via någon annan person som redan är en 
trogen tittare. Det finns tre olika sorters belöningar som människor kan 
känna genom att titta på underhållning i form av exempelvis serier:

• Omedelbar - Man som tittare uppskattar en scen eller händelse i 
serien mer än någon annan.

• Kortsiktig - Belöningen hittas i ett specifikt såpaavsnitt, i exempelvis 
deras upplösning.

• Långsiktig - Denna belöning ges till de människor som följt en serie 
under en längre tid och uppskattar deras intriger och handling 
(Nordlund, 2001: 16). 
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Trots de belöningar som tittaren får så är nog den sociala aspekten och 
identifikationen med karaktärerna den starkaste. Genom att följa en serie och 
på detta sätt ”umgås” med karaktärerna kan det uppstå en känsla av närhet 
och man kan även tro sig ”känna” personerna på grund av att de avslöjar så 
mycket om sina privatliv och känslor (Ibid: 17). 

Att titta på ett underhållningsprogram kan bidra väldigt mycket till en 
människas sociala liv. Tv-tittandet kan leda till en social handling i form av 
att man ser på programmet med flera personer, men även att samtalet kan 
fortsätta dagen efter på arbetsplatsen eller i skolan då man här kan diskutera vad 
som har hänt och vad man tror kommer att hända (Ibid: 19).  Återberättande 
av handlingar i serier kan även bidra till en slags ”vi” känsla där alla kan få 
vara med. Även en person som vanligtvis inte är den som pratar mest och 
har en rätt tyst profil, kan här komma till tals (Ibid: 20). När TV-program 
produceras måste skaparna noggrant studera sin tänka målgrupp och utifrån 
den skapa de olika kulturella koder som programmet ska innehålla. Dessa 
koder måste tittaren i sin tur ha en förkunskap om för att överhuvudtaget 
kunna förstå handlingen och få den relation till programmet som skaparna 
hoppas på. Forskning har visat att det är kvinnorna som är bäst på detta. 
(Ibid: 15). En orsak till att media har ökat som en social interaktion beror 
även på att publiken ”bjuds” in mer idag än tidigare i form av omröstningar, 
tävlingar etcetera (Hadenius, Weibull, 2003: 17).  

5.4. Fascination för underhållning
Anledningen till att vi människor fascineras så mycket av underhållnings-
program har att göra med att den fantasi vi kan se i diverse underhållnings-
program i form av exempelvis serier och såpor som oftast är hämtade från 
våra verkliga liv. Det är oftast människans tidigare erfarenheter som gör att 
hon kopplar samman sitt eget liv med den fiktiva (Vygotskij, 1995: 17). Även 
de mest övernaturliga serier kan en människa i viss mån relatera till. När 
de övernaturliga elementen bryts ner i delar så kan man finna saker som 
existerar i den verkliga världen. Vuxna har större chans att förstå och göra 
kopplingar mellan den fiktiva och reella världen än vad barn har, detta är 
på grund av att de vuxna har samlat på sig fler erfarenheter (Ibid: 18-19). 
Den värld som visas upp i serier kan leda till en ökning av ens egna sociala 
erfarenheter och historia. Ett exempel på detta kan vara att trots att jag inte 
har någon personlig erfarenhet av en plats, händelse, människa etcetera så 
skapas det en känsla av att jag har det med hjälp av att jag har varit där eller 
träffat denna människa i den fiktiva världen (Ibid: 22). När man hör ordet 
serier så är det nog de amerikanska man först och främst tänker på, vilket 
inte är så förvånande med tanke på att USA exporterar tv-program över hela 
världen. Den totala exporten utgör cirka 100 000 till 200 000 timmar, jämnt 
fördelat på Latinamerika, Asien samt Europa. Hur mycket ett fiktivt program 
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kan engagera människor är fascinerande och ingenting har nog engagerat 
lika många människor eller fått så mycket uppmärksamhet som frågan om 
vem som sköt J.R. i Dallas från 1980. Rykten säger att Samerna sköt upp 
sin årliga flytt så att de kunde se avsnitten där J.Rs mördare skulle avslöjas 
(Postman, 1986: 94). 

5.5. Allvar Feat. Underhållning
Ett exempel på att allvar idag kan presenteras på ett underhållande sätt kan  
vara att Tv4 för sjätte året i rad anordnar en gala för världens barn. Syfte är 
att få fler världsföräldrar till Unicefs arbete. På unicef.se kan man läsa om 
målsättningen för kvällen (Unicef, 2008-04-18): 

”Tidigare års humorkvällar har nu omvandlats till en storslagen 
gala med unika framträdanden och framstående artister som 
varvar kvällens angelägna budskap med skratt och underhållning.”                                                    
(Unicef, 2008-04-18).

”Information kan vara underhållande och vice versa.” 
(Ivre, 1983).

För att kunna nå ut med sitt budskap till den större delen av befolkningen 
idag krävs det att man använder de kanaler som lockar flest människor. 
Media står som en av de starkaste kanalerna mellan dagens politiker och 
deras väljare och tvingar härmed politikerna att spela efter medias villkor 
(Djupsund, Carlsson, 1999: 85-90 se Rappe, 2006: 68). 

”Partiledare i opinionsångest ser sig nödgade att ställa upp i 
underhållningsbranschen för att fånga väljarnas intresse.”
(Klein, 2000).

Ett flertal politiker anser att det är lättare att diskutera med en programledare 
för ett underhållningsprogram till skillnad mot en politisk journalist då 
denna anses vara mer kritisk (Brants, Siune, 1998: 138 se Rappe, 2006: 68). 
Vid ett flertal tillfällen har politiker ställt upp i underhållningsprogram, men 
i slutspurten av valet har de enbart valt att synas i aktualitetsprogram för 
att inte förlora sin trovärdighet (Zaller & Hunt, 1995 se Rappe, 2006: 68). I 
Finland sändes år 1990 ett underhållningsprogram som hette Hyvät herrat, 
(Bästa herrar) här kunde man bland annat se dåvarande justitieministern 
Tarja Halonen (Finlands nuvarande president) bada bastu (Rappe, 2006: 70).
Media brukar ofta stå som en förklaring till politikers framgång eller bakslag 
beroende på vad som har skrivits eller sänts (Hadenius, Weibull, 2003: 11).  En 
studie i USA visar att politikernas medverkan i underhållningsprogram kan 
påverka väljarna. Störst påverkan hade talk shows i form av Oprah samt The 
late show with David Letterman. Studien visade att ungdomar påverkades 
mest av att titta på infotainment i form av ökat politisk engagemang samt 
viljan att gå och rösta (Ibid: 72). En ökning på politikernas vilja att delta i 
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underhållningsprogram är något som har observerats i ett flertal länder (Ibid: 
74). I Sverige visade publiken tidigt sitt missnöje mot de kulturpolitiska målen 
om god underhållning med en önskan om en underhållning som var mer 
”folklig” (Salokangas, 1997: 142, Sjögren, 1997:13-28 se Rappe, 2006: 69).
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6. Metod
Inom ett forskningsprojekt finns det oftast en förförståelse i ämnet från 
forskarens sida. Detta kan antingen vara genom erfarenheter i form av 
exempelvis tidigare läsning samt genom kunskapsteoretiska utgångspunkter. 
En forskningsprocess kan delas in i fem delar:

• Formulera en forskningsfråga – Vad forskaren väljer att forska om 
bygger till stor del på det egna intresset.

• Val av teori och metod för studien – Valet av teori har även det att göra 
med forskarens intresse och kunskap om teorier. Störst inflytande har 
dock tidigare forskning och vilka teorier de valt att tillämpa.

• Genererande av det empiriska materialet – I detta skede skapas det 
material som ska användas i forskningen.

• Kodning och analys – Denna del ligger i slutet på forskningen och här 
ska forskaren dela upp sitt material i delar för fortsatt analys.

• Författande och presentation – Slutpresentationen bygger på det 
resultat forskaren har fått fram under arbetets gång (Aspers, 2007: 
12-16).

Kvalitativ metod bygger på intervjuer och observationer med mål att 
beskriva och förstå det som studeras. Undersökningen bedrivs oftast i mindre 
konstellationer på ett familjärt och naturligt sätt. Kvantitativa metoder 
däremot vill förutsäga och kontrollera, med hjälp av förutbestämda och 
strukturerade metoder. Målet är att i slutändan få fram statistik. Till skillnad 
från kvalitativa metoder är denna undersökningsmetod mer konstgjord 
och använder sig oftast av respondenter som är främmande för forskaren 
(Schrøder, Drotner, Kline & Murray, 2003: 33).
 
Om det är en kvalitativ eller kvantitativ metod man ska använda sig av beror 
helt på vilken metod som passar bäst till den forskning som ska bedrivas. Det 
går även att använda sig av en kombination av båda metoderna (Aspers, 2007: 
12). Vi valde att använda oss både av kvalitativ och kvantitativa metoder i 
vår studie. 

För att göra undersökningen mer preciserad har vi valt att fokusera vår 
målgrupp till unga högskole- och/eller universitetsstuderande i åldern 18-
25 år. I högstadiet och på gymnasiet ingår samhällskunskap och svenska i 
utbildningen på ett annat sätt än i högskolan och universitet. Detta gör att  den 
här sortens kunskap blir mer tillgänglig i och med att det ingår i lärprocessen. 
De flesta har även flyttat hemifrån och blir därför själva ansvariga för sitt 
eget medieintag.
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6.1.  Enkäter
Enkäter bygger på ett representativt urval, man gör ett stickprov och studerar 
en mindre del av gruppen för att kunna uttala sig om vad hela populationen 
har för kunskaper och åsikter (Ejlertsson, 1996: 16; Johansson, 2000: 78). 
När man skall göra sitt urval är det bra att ha ett så stort som möjligt, det 
ökar chanserna för att urvalet skall vara representativt. Samtidigt måste man 
sätta storleken på urvalet mot de resurser man har att ta hand om resultaten 
(Trost, 2001: 36). I vår undersökning har vi gjort ett ickeslumpmässigt 
bekvämlighetsurval på totalt 50 personer vid Högskolan i Halmstad. Vilket 
betyder att vi delade ut enkäter till alla personer i ett klassrum i slutet av 
deras lektion, samt andra personer som fanns tillgängliga, för att se vår 
enkät, se bilaga 1. Vi gjorde även lite av ett strategiskt urval, då vi försökte 
få relativt jämt mellan ålder och kön (Trost, 2001: 32). I slutresultatet av vår 
enkätundersökning är 64 % av de svarande tjejer. Detta är representativt då 
det var 60 % av de helårsstuderande vid Högskolan i Halmstad år 2007 som 
var tjejer (Högskolan i Halmstad, 2007). Detta betyder alltså att vi gjorde 
gruppenkäter, det vill säga en grupp människor där alla svarar på varsin enkät 
vid samma tidpunkt. Denna form av enkäter passar nästan endast när de som 
skall intervjuas redan är samlade av andra orsaker än själva undersökningen 
(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004: 133). Ett problem som man kan 
stöta på, speciellt hos unga, är just att de ofta vill kommentera frågorna och 
därigenom påverkar varandras svar (Andersson, 2001: 26).

”The challenge for the researcher is how to select questions that will 
obtain the most valuable and relevant information.”
(Simmons, 2001: 86).

Kunskapsfrågor i enkäter kan liknas vid ett prov som man har i skolan och 
forskare brukar ha med några få frågor från denna kategori för att testa den 
svarandes kunskaper. (Østbye, et al., 2004: 139, 141). I vårt formulär valde 
vi att ha med många av dessa frågor, just eftersom det är en så viktig del 
av undersökningen. Anledningen till att vi gjorde gruppenkäter är just för 
att vi ville ställa kunskapsfrågor i undersökningen. Genom gruppenkäter 
kan intervjuaren distanseras från respondenten samtidigt som det finns en 
mindre chans för fusk eller liknande, då intervjuaren ändå har kontroll över 
situationen (Bergman & Wärneryd, 1982: 105). Om man istället hade haft 
en postenkät kunde respondenterna ha kollat upp de rätta svaren innan de 
skickade in undersökningen (Johansson, 2000: 97).  

Vissa personer anser att det är jobbigt att svara på sådana frågor eftersom 
man visar upp sina kunskapsbrister (Ibid: 139, 141). Därför är det alltid en 
risk att ett antal personer kommer att gissa då de inte vet det rätta svaret 
(Johansson, 2000: 97). Halle menar att många personer med en högre status 
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i samhället, exempelvis via yrke eller utbildning, hellre gissar svaret på en 
fråga än att svara ”vet ej” (Halle, 1966 se Østbye, et al., 2004: 141).

Det finns flera åsikter om man därför skall ha med svarsalternativet vet ej eller 
inte. Ena sidan menar att detta svarsalternativ lätt används när svarspersonen 
vill slippa ta ställning till frågan. Den andra sidan menar istället att vet ej är 
ett viktigt alternativ, just eftersom alla inte vet svaren på frågorna och borde 
därför få visa detta (Trost, 2001: 74). I vår enkät valde vi att ha med vet ej som 
ett svarsalternativ och uppmuntrade dem till att välja det om de inte visste 
svaret på frågan, detta just eftersom vi hade så många kunskapsfrågor.

Man kan även dela in frågorna, eller egentligen svarsmöjligheterna, till 
öppna eller slutna frågor (Østbye, et al., 2004: 142). Vid de öppna frågorna 
får respondenterna skriftligen formulera sina svar (Andersson, 2001: 26). 
Dessa ses oftast som svårare just eftersom svarspersonerna är mindre styrda, 
därför tar de även längre tid att behandla (Trost, 2001: 72). De öppna frågorna 
leder ofta till ett stort svarsbortfall, men de svaren man får är många gånger 
väldigt nyansrika och användbara (Ibid: 75). För att undvika detta är det 
därför viktigt att de öppna frågorna handlar om något som respondenterna 
verkligen är intresserade av. 

De slutna frågorna är strukturerade och har fasta svarsalternativ (Ibid: 71, 
72). Ett problem med dessa frågor är att de är konstruerade av forskaren själv 
och utgår från dennes tankemönster. Det är inte säkert att dessa svar passar 
de som skall svara på undersökningen. Det är även viktigt att tänka på att 
svarsalternativen inte får överlappa varandra och i vilken ordning de placeras 
i (Ibid: 74, 75). Vi valde att både ha öppna och slutna frågor i formuläret, just 
eftersom vi ansåg att olika frågor kräver olika svar. Hade vi exempelvis haft 
öppna svar till kunskapsfrågorna, skulle vi genast se hur många som faktiskt 
kunde svaret på frågan, men samtidigt kan det bli svårt att sätta en gräns för 
vad som anses vara rätt. Men vårt största skäl till att vi hade svarsalternativ 
var den tiden det tog att fylla i enkäten, med svarsalternativen klara tog det 
ca 20 minuter att svara på formuläret. Enligt Ejlertsson finns det en tumregel 
som säger att en enkätundersökning får ta max en halvtimme att svara på 
(Eljertsson, 1996: 12). 

För att komma fram till vilken sorts frågor vi skulle ha i enkäten, valde vi att 
följa nyhetsdebatten under några veckors tid för att sedan formulera relevanta 
och aktuella frågor. Vi försökte få med så många olika kategorier som möjligt 
som exempelvis miljö, politik, tv och sport även fast vissa ämnen blev mer 
representerade än andra. Här försökte vi ha så stora skillnader mellan de 
samhällsrelevanta frågorna och underhållningsfrågorna som möjligt, just för 
att i den senare analysen kunna separera dessa två. 
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När man väl har formulerat alla frågor skall man sätta samman en enkät 
som är snygg, tilltalande, enhetlig och logiskt utformad (Trost, 2001: 89; 
Eljertsson, 1996: 81, 83). Samtidigt måste den se professionell ut och ge 
ett intryck av att undersökningen är allvarlig och kräver respekt från 
respondenterna (Sarantakos, 1998: 239). Här är det viktigt att tänka på sin 
målgrupp så att man inte gör något som exempelvis kan ses som skrytande 
eller för akademisk ut (Trost, 2001: 89). Genom att dela in frågeformuläret 
i olika delar ökar man läsbarheten (Ejlertsson, 1996: 84). Detta tänkte vi på 
när vi delade in vår enkät i demografi, medievanor, samhällsrelevant fakta 
och underhållningsfakta. 

Innan man börjar med enkätundersökningen kan det vara bra att göra en 
förstudie för att testa formuläret. På så sätt kan man omformulera frågor som 
inte passar, testa hur lång tid det tar och se vilka intryck respondenterna får 
av enkäten (Østbye, et al., 2004: 152). Vi valde därför att göra en förstudie 
med två personer som fick svara på vår enkät samtidigt som vi mätte hur lång 
tid det tog. Dessa två personer hade ett fåtal synpunkter som sedan hjälpte 
oss att ändra på vissa frågor. 

Redan i planeringsfasen av sin enkät är det bra att tänka på hur den skall 
kodas. Varje fråga och uppgift är en variabel som man kan jämföra med 
varandra (Trost, 2001: 111). 

”Coding must include categories that are accurate, unidimensional, 
mutually exclusive and exhaustive and it can be preformed either 
before the study is completed, that is, before the data are collected 
(pre-coding) or after data collection (post-coding).”
(Sarantakos, 1998: 331).

I vår kodning valde vi efter undersökningen att sortera upp materialet efter 
fråga och svar, men även dela upp svaren efter kön. Resultaten kan man 
sedan visa upp i procenttal, detta tillåter forskaren att korrigera ojämnheter, 
exempelvis när man har fler tjejer än killar som respondenter och öka 
jämförbarheten (Trost, 2001: 125). Man ska akta sig för att redovisa exakta 
procenttal där man inkluderar decimaler eftersom procenttalen endast är en 
ungefärlig siffra som inte visar slumpfel och bortfall (Ibid: 127). Vi valde 
även att presentera resultaten (se punkt 7.1.) i stolpdiagram just eftersom de 
både är enkla att göra och att tolka (Ejlertsson, 1996: 111).

6.2. Fokusgrupper
Fokusgrupper handlar om att ett visst antal människor uppmanas att diskutera 
ett angivet ämne sinsemellan. Ämnet är förbestämt av forskaren som under 
fokusgruppsintervjun fungerar som en moderator vars uppgift inte är att 
ställa frågor utan mer introducera nya teman, aspekter etcetera (Wibeck, 
2000: 9). 
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Fokusgrupper är en metod som kräver noggrann planering och arbets-
processen brukar vanligtvis delas in i fyra kategorier: planering, rekrytering, 
diskussionsledning samt analys (Morgan, 1998b se Wibeck, 2000: 44). 
Rekryteringen av människor som kunde tänka sig att ställa upp i våra 
fokusgrupper var svårare än vi hade trott från början. Vi har frågat ett 
flertal människor, men på grund av att det är mycket i skolan för alla har vi 
enbart fått tag i tre fokusgrupper. Den första bestod av medlemmarna i en 
studentförening, den andra var en studiegrupp som just nu skriver ett arbete 
ihop och den tredje gruppen bestod av fyra studenter från lärarprogrammet 
som ingår i samma basgrupp samt en kille som läser fristående kurser inom 
IT. 

”It has been argued that the notion that focus groups must consist of 
strangers is one of the myths associated with focus groups.”
(Morgan, Kreuger, 1993 se Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 
2001: 22).

Att använda sig av redan existerade gruppsammansättningar i sin fokus-
gruppsintervju kan ha sina fördelar, ett exempel kan vara att de kan påminna 
varandra om det är nått som utelämnas eller glöms bort under intervjun 
(Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 2001: 22-24). Vi valde att enbart 
använda oss av existerande gruppsammansättningar då vi ansåg att det var 
lättare för personerna att diskutera med folk de redan känner. Dock ville vi 
inte att de skulle känna varandra på en djupare nivå utan att de satt med i 
samma föreningsstyrelse, arbetsgrupp etcetera. I en av våra grupper tog en 
av deltagarna med sig sin pojkvän och där märkte vi rätt så snabbt att de 
påminde varandra om vad de använde för medier och sa emot varandra när 
de inte riktigt tyckte att det den andra sa stämde.

En fokusgruppsintervju kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad 
och detta är något som avgörs av forskaren beroende på vad som passar 
bäst. När en fokusgruppsintervju är ostrukturerad uppmanas deltagarna 
att diskutera fritt med varandra och komma med synpunkter på varandras 
utsagor. Vi ansåg att en ostrukturerad fokusgruppsintervju var det som passade 
vårt arbete bäst då vi ville ha en mer öppen diskussion i våra grupper. Trots 
detta så blev våra intervjuer mer strukturerade i vissa grupper då det var 
svårt att få igång en spontan diskussion mellan deltagarna. I en fokusgrupps-
intervju använder moderatorn sig av en intervjuguide som utformas på olika 
sätt beroende på om intervjun ska vara strukturerad eller ostrukturerad. I 
en ostrukturerad intervju använder moderatorn sig av teman som bör täckas 
under intervjun istället för färdigskrivna frågor (Wibeck, 2000: 63). När vi 
planerade våra intervjuer satte vi oss ner och skrev en punktlista med teman 
som vi ville att grupperna skulle diskutera någon gång under intervjun, se 
bilaga 2. Detta visade sig också vara svårare än vi hade trott från början, då 
grupperna förlitade sig mycket på att vi som moderatorer skulle ställa frågor 
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under diskussionens gång. Vi valde att spela in alla intervjuer på band för att 
underlätta ansalysen.

Det finns även andra aspekter som en forskare måste tänka på innan hon kan 
börja sin intervju:

• Fysiska omgivningen – Det är viktigt att tänka på hur rummet passar 
gruppen, det behövs inte en idrottshall om fokusgruppen endast 
består av fyra personer. Även saker som kan distrahera bör tas bort 
under själva intervjun.

• Territorialitet – Problem kan uppstå om en viss person i gruppen tar 
överhanden vilket kan leda till att de övriga inte känner sig bekväma 
i den situation som kan uppstå.

• Det rumsliga arrangemanget – Hur deltagarna sitter är väldigt viktigt 
och tänka på under intervjun. Detta har att göra med att om någon 
sitter högre än någon annan kan detta tolkas som om den personen 
har högre status etcetera.

• Rumsligt avstånd – Det är lättare att känna sig bekväm om man har 
ett visst avstånd till den person som sitter jämte (Ibid: 31-32). 

Dessa fyra punkter var något som vi lade extra stor vikt vid då vi ville att alla 
skulle känna sig så avslappnade som möjligt under intervjun. När vi valde 
vart vi skulle hålla intervjuerna tänkte vi mycket på rummets storlek men 
även om platsen hade någon betydelse för gruppen. Vi märkte i vissa grupper 
att det var somliga personer som tog överhanden i diskussionen, detta kan 
bero på att vi valde redan existerande grupper som därför kanske redan har 
utvecklat egna maktförhållanden. Dessa försökte vi avhjälpa genom att då 
och då dela ut ordet till dem som inte hade pratat så mycket. Det rumsliga 
arrangemanget var även det något som vi lade ner stor vikt vid då vi ville 
att alla skulle känna sig på en likvärdig nivå, exempelvis försökte vi hitta 
runda bord att sitta kring, så att ingen skulle sitta på den ”dominerande” 
kortändan. Den utav oss som var moderator satt placerad mitt i gruppen så 
att inte denne skulle ses som en ”högre” person på något sätt. Den andre 
personen, som endast observerade, tog en plats vid ett annat bord, för att inte 
vara störande för diskussionen. Denna person förde även fältanteckningar 
för den slutgiltiga analysen.

När man ska använda sig av fokusgruppsintervjuer så brukar tre grupper vara 
minimum, fler grupper kan användas beroende på vad som ska studeras och 
hur stort material som krävs till själva forskningen. Hur många människor 
som ska delta i varje grupp kan variera men med för stora grupper riskerar 
moderator att förlora kontrollen över allas uppmärksamhet. Gränsen på 
deltagare brukar ligga mellan 4-6 personer. Allt för få personer kan även de 
leda till problem. Tre personer kan göra att en person blir som en medlare 
mellan de andra två, vilket kan leda till spänningar i gruppen. (Wibeck, 2000: 
48-49). I våra intervjuer hade vi totalt 14 personer fördelade på tre grupper 
med fem deltagare i två av grupperna och fyra deltagare i en grupp. 
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När fokusgruppsintervjuerna är färdiga är det dags att transkribera allt material 
för en fortsatt analys (Wibeck, 2000: 85,88). Då en fokusgrupp innehåller ett 
flertal människor kan det bli problematiskt att höra vem som säger vad då 
de antingen har lika röster eller pratar i mun på varandra. Detta leder till att 
transkriberingen kan ta väldigt lång tid, en intervju på en timma kan ta upp 
till åtta timmar att transkribera och bli ungefär 100 sidor (Ibid: 60). Detta 
var något som vi märkte av särskilt i en av våra intervjuer då det där var 
mycket skratt och vid ett flertal ställen pratade deltagarna i mun på varandra. 
Detta gjorde att transkriberingen blev väldigt lång och tidskrävande då det 
tog ungefär en hel dag att färdigställa.
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7. Resultat och analyser
Vi valde att använda både en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer 
i vår studie. Vi ville ha enkäter dels för att få in så många svar som möjligt  på 
våra frågor för fortsatt analys, men även att enkätundersökningen skulle ligga 
som grund till de teman vi ville diskutera i våra fokusgruppsintervjuer.

7.1. Resultat och analys av enkätundersökningen
I vår undersökning hade vi 50 stycken svarande studenter vid Högskolan i 
Halmstad i olika åldrar med högst procent i åldern 22-25 år. Då den utvalda 
klassen endast bestod av ett trettiotal studenter och de flesta av dessa var 
tjejer, försökte vi så gott det gick att få fler manliga svarande i de resterande 
enkäterna. Tillslut blev det totalt 32 svarande tjejer jämförande med 18 
killar. 

Resterande tabeller presenteras i procentform.

Respondenterna fick själva svara på om det ansåg att det hade goda kunskaper 
om vad som händer i samhället. Vi ville att det skulle svara på denna fråga 
innan de svarade på vårt frågeformulär på grund av att vi ville att deras 
resultat och känslor kring den delen inte skulle påverka detta svar. Killarna 
visade upp störst självförtroende då hela 94 % ansåg sig ha goda kunskaper 
jämförande med 75 % av tjejerna. Av de 50 medverkande valde endast en 
person att inte svara på denna fråga, vilket motsvarar 3 % av tjejerna.
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Medievanorna bland studenterna beskrevs väldigt likt bland våra 50 deltagare 
då de kortfattat skulle skriva vilka medier de använder under en veckas tid. 
Eftersom detta var en öppen fråga så fick vi in många berättande historier 
som vi sedan delat in i åtta olika kategorier.

Tv och Internet är de medier som dominerar både bland tjejerna och killarna. 
Internet var det mediet som till synes används varje dag då endast en person 
har svarat att hon använder Internet ungefär två gånger i veckan. Alla andra 
medier uppges att användandet varierar mellan varje dag, två gånger eller tre 
gånger i veckan. 

Under frågan vilka hemsidor som besöks regelbundet fick vi en lång lista på 
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alla möjliga sidor som vi har kategoriserat ner till tre olika grupper, detta för 
att lättare få en översikt över vilken sorts sidor de flesta i vår undersökning 
väljer att besöka. De angivna hemsidorna delades in i kategorierna personlig 
kommunikation, nöje samt information.

En intressant anmärkning som kan göras är att trots att det var fler killar 

än tjejer som trodde sig ha goda samhällskunskaper så visar denna tabell att 
trots detta så är det tjejerna som helst väljer informationsrelaterade hemsidor 
tillskillnad från killarna som övervägande väljer nöjessidor.

Internet är en så stor del av våra liv idag så vi frågade respondenterna vad de 
använder datorn till när de inte uppkopplade på Internet. De angivna svaren 
kategoriserades även här in i skolarbete, nöje, personlig kommunikation, 
musik och spel.

Det som kan verka lite märkligt med svaren vi fick in på denna fråga var att 
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ett flertal svarade att de gjorde saker som kräver Internet för att fungera, 
vi fick svar som att ladda ner, leta information samt att kommunicera med 
sina vänner online via Microsoft network (MSN) etcetera. Man kan härmed 
fundera på om Internet idag ses som ett standardprogram i datorn som bara 
finns där, ungefär på samma sätt som spelet MS Röj som följer med som 
ett standardprogram till Personal computer (PC) datorer. Utan Internet 
verkar datorn, hos de flesta av respondenterna, ses som en enkel skrivmaskin 
eftersom den då endast används till skolarbete. 

När vi frågade vilket tv- och radio program de helst såg och lyssnade på var 
det Tv-Nöje som visade sig vara populärast bland både killarna och tjejerna.

Tjejerna hade högst siffror i samtliga kategorier förutom Tv-Sport då det 
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inte var en enda tjej som svarade detta medan sport låg på tredje plats hos 
killarna.

Svaren på frågan om vilka tidningar som helst valdes kategoriserades 
också. Resultatet visar att killar är flitigare läsare av morgontidningar och 
kvällstidningar medan tjejer mer intresserar sig för gratistidningar samt 
skvallertidningar. Det var även dubbelt så många tjejer än killar som svarade 
att de inte läser någon tidning alls 22 % jämförande med 11 %.
Vi frågade även om respondenterna tyckte att de lärde sig något av att titta 

35



på underhållningsprogram. Tre personer valde att inte svara på frågan, men 
hela 59 % av tjejerna tyckte att underhållningsprogram var lärande.
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Nedan följer ett axplock av det, som enligt våra respondenter, går att lära av 
underhållningsprogram:

”Onödig men kul info.”
(Kille, 22-25 år).

”Man lär sig alltid något genom hur andra människor tänker, 
agerar o s v.”
(Tjej, 22-25 år).

”Egentligen skulle jag svara nej, men ibland lär man sig vanliga 
vardagliga saker om hur man ska tänka eller bete sig, men inget 
annat.”
(Tjej, 18-21 år).
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Ett flertal lärare vid Högskolan i Halmstad har vid salstentor cirka 60 % som 
standard för betyget G. Detta har vi fått fram genom mailkontakt med 32 
lärare på skolan varvid endast 15 av dessa svarade.

”Inom de kurser vi har inom informatiken har vi alltid gränserna 60 
% ett G samt 80 % för ett VG.”
(Christer Rehnström, Universitetsadjunkt vid sektionen för 
informationsvetenskap, data- och elektroteknik.).

”Både och, underhållningsprogram kan vara väldigt fiktiva och ligga 
långt från verkligheten. Dock kan man nog lära sig hur människan 
fungerar.”
(Tjej, 18-21 år).

”Sociala relationer och värderingar i samhället.”
(Tjej, 18-21 år).

Lägg märke till att alla dessa citat tar upp beteende och värderingsfrågor och 
att ingen har nämnt att de fått fördjupad kunskap om saker eller processer. 

Anledningen till att det är ett flertal citat är skrivna av tjejer, har att göra med 
att trots att ett flertal killar svarade ja på frågan valde de att inte kommentera 
vad de lärde sig.

När vi gjorde vår enkät sammanställde vi också ett nutidskryss i två delar 
med totalt 30 frågor. Frågorna var fördelade i samhällsrelevant fakta 
samt underhållningsfakta. Trots att killarna var betydligt färre än tjejerna 
hade de ändå flest rätt, både i de samhällsrelaterade frågorna samt inom 
underhållningen, kom dock ihåg att siffrorna redovisas i procentform.
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Vi har kategoriserat våra frågor ner till 13 grupper för att se inom vilka ämnen 
våra respondenter har sin kunskap, för att se våra frågor närmare, se Bilaga 1. 
Frågorna i vår enkät har delats in i dessa olika delar: 

•  Svensk politik, 3 frågor
• Utländsk politik, 5 frågor
• Svenska företag, 2 frågor
• Utländska företag, 1 fråga
• Klimat, 3 frågor
• Nyhetshändelser, 1 fråga 

• Underhållnings tv, 7 frågor
• Underhållnings tidningar, 1 fråga
• Underhållnings radio, 1 fråga
• Musik, 1 fråga
• Spel, 1 fråga
• Kändisar, 2 frågor
• Sport, 1 fråga
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”Alla salstentor som har poäng ska rättas/bedömas på ett och samma 
sätt: 65% eller mer av den optimala summan ska vara G och 80% 
eller mer ska vara VG. Detta är, vad jag vet, en regel som gäller över 
hela HH.”
(Torbjörn Jansson, Universitetsadjunkt i Svenska vid sektionen 
Humaniora.).

Om vi hade använt oss av samma gränser vid rättningen av våra enkäter så  
hade hela 69 % av tjejerna inte blivit godkända på någon utav delarna. Bland 
killarna skulle däremot 33 % bli godkända på båda delarna jämförande med 
9 % av tjejerna.
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1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.

15.
16.

19.

22.
23.
24.

26.

28.
29.

Tjejer
Underhållnings tv
Underhållnings tv
Kändisar
Spel
Klimat
Utländsk politik
Utländsk politik
Underhållnings tidningar
Underhållnings tv
Underhållnings tv
Utländsk politik
Svensk politik
Svenska företag
Kändisar
Underhållnings tv
Klimat
Nyhetshändelser
Sport
Klimat
Svensk politik
Underhållnings tv
Svensk politik
Musik
Utländsk politik
Underhållnings tv
Svenska företag
Underhållnings radio
Utländska företag
Utländsk politik

1.
2.
3.

9.

14.
15.

17.

19.
20.
21.

24.
25.
26.

28.
29.

Killar
Underhållnings tv
Underhållnings tv
Klimat
Svensk politik
Svensk politik
Spel
Kändisar
Utländsk politik
Svensk politik
Utländsk politik
Underhållnings tv
Svenska företag
Sport
Utländsk politik
Klimat
Klimat
Utländsk politik
Underhållnings tv
Nyhetshändelser
Utländsk politik
Svenska företag
Underhållnings radio
Musik
Underhållnings tv
Underhållnings tv
Utländska företag
Underhållnings tidningar
Kändisar
Underhållnings tv

För att visa en klar bild av hur tjejerna och killarna svarade har vi här nedanför 
radat upp dem från 1-29, där de som är högst på listan hade flest antal rätt 
svarande. Eftersom vi här har baserat det efter frågorna i enkäten, har flera 
frågor samma kategori. Det var även flera frågor som fick samma antal rätt 
svaranden, vilket gör att de alla delar samma poäng i listan.
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För att sammanfatta denna tabell kan man konstatera att det i tjejernas topp 
för rätt svar fanns flest underhållningsfrågor. Den utländska politiken ligger 
även högt upp. På killarnas lista är det också underhållningsfrågor som 
har fått många rätt svar. Men här dominerar även den svenska politiken. 
Båda könen har även samma klimatfråga högt upp på listan, denna handlar 
om koldioxidutsläpp. Bland underhållningen är det underhållnings tv som 
respondenterna har bäst kunskaper om, detta kan dock bero på att vi hade 
flest sådana frågor. Såhär i efterhand hade det varit bra att ha en större 
variation på de olika frågorna.



7.1.1. Sammanfattning
Det är intressant att se att de flesta av respondenterna ansåg att de hade goda 
kunskaper om vad som händer i samhället, samtidigt som endast 18 % skulle 
få G på båda delarna det vill säga 60 % rätt. Det är även bara en person, 
av de 50 svaranden, som har helt rätt på en av delarna, det var delen med 
samhällsrelevant fakta. Detta kan man sätta i förhållande till att de flesta av de 
svarande använder tv och Internet varje dag och väljer helst nöjesrelaterade 
saker att titta och lyssna på. Detta är även något vi såg när vi kategoriserade 
in kunskapen, då underhållnings tv låg överst hos både tjejerna och killarna.
Det är relativt många av respondenterna som menar att man kan lära sig 
något på underhållningsprogram, här kan man då fråga sig vad det är man 
lär sig egentligen. Ligger detta till grund för att så många anser att de har god 
samhällsrelaterad kunskap?

Bland tidningsläsandet står kvällstidningarna och gratistidningarna väldigt 
högt hos båda könen, men tjejerna ägnar sig även åt nöjesmagasin och skvaller. 
Det är även tjejerna som har den högsta procenten som inte läser någon tidning 
alls. Här har däremot killarna ett rejält övertag på morgontidningsläsandet, 
detta skulle kunna vara en källa som gjort att killarna hade bättre resultat på 
nutidskrysset. 

7.2. Resultat och analys av fokusgruppsintervjuerna
Vi har, som tidigare nämnts, intervjuat tre stycken fokusgrupper. Här nedan 
har vi först och främst sammanfattat de olika intervjuerna och lyft fram det 
som vi ansåg var mest intressant, för att sedan kunna sammanställa dem. 

7.2.1. Fokusgrupp 1 - Studentföreningen
Vår första fokusgruppsintervju bestod av fyra tjejer och en kille, de är alla 
studenter vid Högskolan i Halmstad och är nu med i samma student-förening. 
Alla dessa läser olika program på högskolan.

Första frågan som ställdes handlade om vilka medier de använde, där var 
nästan alla överrens om att det var Internet som användes mest. Det som 
gjordes på Internet var att läsa nyheter, bloggar, mail samt att vara inne 
på Facebook. Tv var även det populärt men de flesta hade på den mer i 
bakgrunden som sällskap. En annan sak som diskuterades var att de flesta 
hade rutiner kring sitt medieanvändande exempelvis att de slog på tv:n varje 
morgon för att kolla på Nyhetsmorgon. En av tjejerna lyssnade istället mycket 
på radio och då på den kommersiella kanalen Rix FM, anledningen till detta 
verkar vara att hon tycker om Gert Fylking. De andra i gruppen hade inte 
ens en radio och tyckte att det var jobbigt att höra så ”överallerta” människor 
på morgonen. 
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I början av intervjun var det mest diskussion om nyhetsinhämtande, men 
efter ett tag var det en person som reagerade på detta och frågade om de 
andra bara sysslar med nyheter. Det är även denna person som är ledaren 
i studentföreningen och verkar härmed ta samma roll i denna diskussion. 
När de andra förstod att de missförstått frågan och att det innehöll alla 
medier så började de nästan direkt prata om vilka tv-program de tittade på. 
Exempel på program var Greys Anatomy, Simpsons, Scrubs och tv-kanalen 
Animal Planet. En tjej i gruppen nämnde även att hon och vissa kompisar 
var vänner enbart på grund av gemensamma serier, programmen ger dem 
en anledning till att prata med varandra. Gruppen tror inte att det kan vara 
socialt hämmande att inte vara uppdaterad, dock tror de att detta kan vara 
viktigare senare i livet då man diskuterar saker man sett och hört när man 
sitter runt fikabordet på arbetsplatsen.

Studentföreningsgruppen såg även tv-tittande som en slags belöning, som 
man kan ägna sig åt när man har tid över. De hade dock en negativ inställning 
till dagssåpor som exempelvis Days of our lives, då en av de medverkande 
kände sig äcklad av sig själv då hon tänkte tillbaka på en sjukskrivning då 
hon endast tittat på tv. De trodde att det var lätt att fastna i såpor och det är 
en av anledningarna till att de inte vill titta på en sådan serie. 

”Det är just därför jag aldrig kollar på några serier för 
missar jag ett avsnitt, liksom, då är jag efter.”
(Killen).

Lösningen på detta problem är att de istället laddar ner de serier som de vill 
följa och tittar på flera avsnitt vid ett och samma tillfälle. Då känner de inte 
heller någon skam för att lägga ned en hel dag för att se på serierna för då 
sker detta på deras villkor.

”Det är inte samma sak som att passa en tid efter ett 
tv-program.”
(Killen).

Vi frågade dem även om de har god samhällskunskap och där fick vi blandade 
svar. Vissa känner att de fångar det som händer endast genom att ha tv:n på 
i bakgrunden samtidigt som andra känner att de inte kan få in någonting 
oavsett hur mycket de tittar på nyheterna. Här verkar det handla lite om vilket 
intresse man har i frågan. En intressant anmärkning är att flera av deltagarna 
nämner att de få veta nyheter från exempelvis Aftonbladet och Expressen. 
En av tjejerna berättade att hon brukade ha bägge dessa tidningar hemma 
när hon växte upp. Numera läser hon dessa på Internet av den anledningen 
att hon inte har råd att köpa dem i pappersform. Här var killen snabb med 
att påpeka att dessa tidningar är ”skitmedier” och att man inte ska läsa detta 
om man vill få reda på vad som händer. Han läser istället Hallandsposten på 
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Internet och hade gärna haft en morgontidningsprenumeration om han hade 
tid, ork och pengar. Han kände att han inte orkade springa ned till postfacket 
varje morgon för att hämta tidningen och ansåg också att man inte kunde 
läsa tidningen på kvällen på grund av att nyheterna då är ”gamla”. En av 
tjejerna fick tidigare hem DN varje dag, men läste då tidningen endast någon 
gång i veckan. 

För att återknyta till att man ofta hade tv:n på i bakgrunden som sällskap 
verkar detta vara väldigt vanligt. Endast en person nämnde att hon hade 
radion på istället. Många hade även flera medier igång samtidigt, just som 
sällskap. En tjej berättar att hon koncentrerar sig bättre desto mer det låter. 
En annan tjej kände inte alls igen sig på de andras beskrivningar, utan brukar 
använda sig av ett medie i taget. Samma tjej ansåg även att hon hade otroligt 
svårt att komma ihåg någonting som hon inte var genuint intresserad av. 
Detta kunde hon se som hämmande, speciellt eftersom hon på senare tid har 
spelat mycket TP och quiz. För att försöka bli bättre på spelen försökte hon 
ändra sina medievanor och plugga på ännu mer, men det var ingenting som 
fastnade ändå. De andra såg inte sin kunskap, eller hos vissa brist på kunskap, 
som hämmande och kände att man kan prata om andra saker. Annars ansåg 
de att man alltid kan ta reda på den information som man saknar, då främst 
genom att söka på Internet. 

När vi ställde den samhällsrelaterade kunskapen mot den kunskap de hade 
inom underhållningsfrågor, kände de att de hade en ännu sämre kunskap inom 
nöjesvärlden. Men vissa ansåg ändå att de hade bättre koll på underhållningen 
än annan kunskap, men såg de då som att de innesatt med onödigt vetande. 

De intryck vi fick av gruppen var att det först var lite trögstartat, men att 
de sen kom in i livliga diskussioner med mycket skratt. Personen som var 
den officielle ledaren för gruppen, var även den som pratade mest, medan 
de andra gav blandade intryck. En av tjejerna sprang runt väldigt mycket 
samtidigt som en satt framför datorn. Stämningen som var väldigt glad blev 
betydligt allvarligare när man började prata om kunskap i form av exempelvis 
nyheter. 

7.2.2. Fokusgrupp 2 – Studiegruppen
Vår andra intervju bestod av deltagare som för tillfället skriver ett arbete 
tillsammans. Gruppen bestod av tre tjejer och en kille som inte tillhör studie-
gruppen. De kände varandra lite genom att alla, förutom en, är engagerade i 
Kårens verksamheter.

När vi frågade den här gruppen vilka medievanor de hade så räknande de 
snabbt upp de flesta medier såsom Internet, tv, radio och tidning. Detta 
kan ha att göra med att de går på ett medieprogram där detta kan ses som 
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grundkunskaper. När diskussionen kommer upp om vilka sorts program de 
tittar på blir svaret att det oftast blir underhållning just eftersom man vill 
koppla av efter skolan.

”Antingen är det underhållning eller nått som jag är 
jätteintresserad av.”
(Killen).

”Jag vet inte om man kan se det som underhållning 
men en dokumentärfilm om barn i Afrika. Jag kan 
tycka att det är jätteintressant och roligt och se.”
(En av tjejerna).

Frågan om det är socialt hämmande att inte titta på tv fick blandade svar. En 
av tjejerna menar att hon absolut inte känner sig tvingad att titta på någonting 
och att hon är trött på alla gamla serier. En annan tjej säger att det kan vara 
lite så om kompisar pratar om det dagen efter i skolan. Killen däremot tycker 
att underhållning kan öppna dörrar då hans flickväns bror och han brukar 
spela samma spel och kan därför, när ämnena tryter, prata om detta. 

De tidningar som läses är oftast gratistidningar i form av Metro och Punkt 
SE, andra tidningar läses mer på Internet då bland annat Aftonbladet. Studie-
gruppen menar även att Aftonbladet syns ganska mycket och blir då en källa 
för gemensamma diskussioner. De saker som det pratas om med kompisar är 
sådana av intresse och ”extremt sjuka” saker. 

Studiegruppen berättar att de ibland kan känna en slags skam för att de ser på 
tv, men då bara när de borde ha gjort något annat som exempelvis skolarbete 
istället. Har de gjort klart sina ”nödvändiga sysslor”, känner de inte heller att 
det är något fel med att spendera en längre tid framför ett medium. 

När vi frågade dem om de ansåg att de hade goda kunskaper inom de 
samhällsrelaterade frågorna, kom de direkt in på tidningsläsande igen. De 
berättar att de inte alltid läser tidningarna. Killen i gruppen sade att han 
brukar kolla på löpsedlarna om det har hänt något intressant, har de det kan 
han läsa vidare i tidningen. 

”Är det någon stor katastrof som hänt, då blir man 
ju nyfiken. Annars kanske det inte är jätteviktigt men 
får ju veta det ändå av föräldrar och kompisar. Missar 
man en vecka av tidningsläsande känns det inte som 
hela världen alltid, i alla fall inte för min del. ”
(Killen).
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En av tjejerna har en förklaring till att man kanske inte riktigt alltid hänger 
med i nyhetsflödet. 

”Sen är det väl lite så att man vet lite olika saker. Jag 
som gick samhäll på gymnasiet kunde allt om vad alla 
politiker hette och vad dom gjorde, för vi skulle kunna 
det. Nu när man går media ska man snarare veta 
vilka som styr medierna och sådär och kanske inte vad 
politikerna heter. Så man har flyttat sin kunskap.”
(En av tjejerna).

Gruppen menar att det inte går att komma undan underhållningsfaktan då den 
alltid finns där. Ett flertal deltagare tycker också att tidningar som exempelvis 
Aftonbladet har en tendens att skriva sina nyheter på ett underhållande sätt. 
På frågan varför de tror att tv-serier lockar så många människor svarar de 
att det är roligt och avslappnande och något man behöver efter en lång dag i 
skolan eller på jobbet, men även att man mår dåligt av för allvarliga saker. De 
flesta i gruppen tror även att det går att lära sig någonting av underhållning, 
exempelvis hur man ska tänka och reagera på vissa saker. 

”Jag ser mer underhållning som ett sätt att få kunskap 
fast på ett lättsamt sätt.”
(Killen).

Gruppen anser även att underhållning kan föra med sig positiva aspekter i 
form av att man får se människan ”bakom masken” när exempelvis Fredrik 
Reinfeldt ställer upp i något humorprogram. Samtidigt tror det att många 
sådana uppträdanden kan göra att folk tappar förtroendet för honom. 

Alla tre tjejerna i gruppen hade bloggar medan killen byggde hemsidor. Alla 
kände en press att skriva underhållande så att de skulle få några läsare. En 
av tjejerna hade märkt av en förändring i antalet besökare på hennes blogg 
då hon skrev underhållande jämfört med när hon skrev om allvarligare 
ämnen.

I den här gruppen upplevde vi en slags maktkamp mellan de olika personerna, 
samtidigt som de lät var person prata till punkt. Det var även en mer allvarlig 
stämning, vilket gjorde det svårare för moderatorn att få igång en diskussion. 
Gruppens medlemmar var flitiga på att använda olika sorters kroppsspråk för 
att visa hur de kände, exempelvis armarna i kors, öppna armar på bordet och 
att stödja huvudet med ena handen. Redan från starten försökte killen leda 
gruppen, men eftersom han var relativt ny i samlingen lyckades han inte 
riktigt utan en av tjejerna körde över honom direkt. Mot slutet lyckades han 
dock vända om situationen och intog istället moderatorns roll och började 
dela ut frågor till resten av gruppen. 

44



7.2.3. Fokusgrupp 3 – Basgruppen
Vår tredje och sista grupp bestod av två tjejer och två killar som tillsammans 
bildade en basgrupp i lärarprogrammet. En av tjejerna hade även med sig 
sin pojkvän som utgjorde den femte deltagaren. Eftersom intervjun hölls 
utomhus var även parets hund med. 

När medievanorna i denna grupp togs upp kom de flesta medierna på tals, 
men de fastnade även här på nyheter. När en tjej frågade om Veckans bild 
räknades så skrattade alla. När detta var fallet så räknades det snabbt upp ett 
flertal andra tidningar som lästes såsom DN, Sydsvenskan, Metro, Bio bladet 
samt att en kille svarade att han regelbundet köpte ett månadsmagasin. En tjej 
berättade att hon brukade köpa en tidning i veckan. Den andra tjejen fyllde 
i att hon gjorde samma sak, men det var enbart för tv-guidens skull. Samma 
tjej kom efter ett tag på att hon även prenumererade på en musiktidning. 

När man sedan gick vidare till vad man såg på tv så kom film, Discovery, 
Animal Planet och komediserier upp. En av killarna berättade att han aldrig 
tittade på tv utan enbart använde den när han skulle se på film eller spela 
tv-spel. Även här kan man prata om rutiner speciellt då en av killarna ser 
på Nyhetsmorgon varje morgon och en av tjejerna alltid tittar på text-tv det 
första hon gör på morgonen. Även i denna grupp tas det upp att tv:n ibland 
fungerar som sällskap, men att man vid, intressanta, osedda filmer eller serier 
tittar mer intensivt.

”Det är ju så att man har sin uppsättning mailadresser 
som man samlar på sig. Det är skolan, privat och jobbet 
och det blir ju lite ritual det där att gå in på nätet och 
tömma dem där och när man är klar så är man ju färdig 
på Internet. Och då sitter man och leker på blocket och 
drömmer sig bort om alla prylar man vill ha.” 
(En av killarna).

Därefter gick diskussionen in på vilka Internetsidor som basgruppen besöker 
och även här är det nöjeskategorin som är dominant. Här besöks sidor 
som exempelvis Facebook, nedladdningssidor och Youtube. De nämner 
även olika tidningars hemsidor som exempelvis DN och Aftonbladet. Här 
tog en av killarna befälet och berättade att man i princip kan dela upp 
Internetanvändandet i tre delar nyheter, nöje och kommunikation. När vi 
då frågade vilken av dessa tre som de mest använder sig av säger de genast 
nöje och kommunikation. 

Basgruppen berättar också att de ofta pratar med sina vänner om saker de 
hört eller läst i medierna och att de oftast pratar om skvaller. De brukar 
även skicka över roliga länkar på Internet till varandra. De säger även att 
de ibland pratar om mer allvarliga saker som har hänt, men då är det ofta 
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”sjuka” eller otroliga saker. De säger även att det beror på vem de träffar den 
dagen då de läst eller hört något intressant, de skulle inte ringa upp någon 
för att berätta det. Frågan om det kan vara socialt hämmande att inte följa 
med i nyheterna eller i serier anser de flesta i gruppen att det stämmer. En 
utav killarna som jobbar vid sidan om skolan menar att man är helt ute ur 
samtalet kring fikabordet om man inte vet vad som har hänt. En av killarna 
som pluggar till lärare anser även han att det är hans plikt som lärare att 
hänga med, då det kan ha betydelse för eleverna.

”Man får läsa på de senaste sportresultaten även om 
man inte är intresserad.”
(En av tjejerna).

Gruppen anser att det kan kännas lite skamfullt att till exempel sitta och titta 
på tv en hel dag, särskilt om det var något annat som skulle göras.

”Men sitter man framför tv:n hela dan så blir man 
ju matt i huvudet av det, så då mår man ju fysiskt 
dåligt.”
(En av killarna).

Gruppen pratar även om att Internet kan ha en slags ”ska bara” funktion då 
flera ibland kan komma på sig själva med att besöka sina standardsidor innan 
man kan göra något egentligt arbete.

Det fanns blandade meningar om kombinationen stress och kommunikations-
program som exempelvis MSN. En av killarna tyckte att det var stressande 
att inte hela tiden kunna vara kontaktbar via MSN och mobilen. De andra 
kände nästan tvärt om och såg denna kontaktbarhet som stressande. 

”För även om jag har MSN igång medan jag gör 
någonting annat i lägenheten så går jag upp och tittar 
var tionde minut om det har kommit nått.”
(En av killarna).

Gruppen menar att man helt enkelt blir beroende av kommunikation.

När vi sedan kom in på samhällsrelaterad kunskap tyckte de flesta att de hade 
bra kunskaper, någon ansåg att hon hade kunnat ha bättre. Underhållnings-
fakta var de mer osäkra om. De två tjejerna sa direkt att de hade goda 
kunskaper inom ämnet, samtidigt som killarna var mer distanserade och sa 
att de inte hade några kunskaper. Efter vidare diskussioner medgav killarna 
att de hade goda kunskaper om underhållningsrelaterade ämnen, men bara de 
som intresserar dem. En av tjejerna tog även upp att underhållningsdelen är 
så otroligt bred så att det nog är svårt att kunna allting. Gruppen diskuterade 
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även att den underhållningsfakta de kunde var om sådant som händer just 
nu, medan de har bättre koll på samhällshistoria, just eftersom de lärt sig det 
i skolan. 

”Men jag tror inte att man lägger lika energi, vare 
sig den är medveten eller omedveten på att minnas 
nöjesinformation […] som man lägger på att minnas 
mer seriös information.”
(En av killarna).

Basgruppen menar dock att underhållningsfakta har en tendens att fastna i 
minnet ändå. 

I slutet av intervjun kommer gruppen in på både integreringar av olika 
medier, som exempelvis Internet i mobiltelefonen. De berättar även att 
yngre ungdomar inte har växt upp att vara lika kritiska mot Internet och att 
detta kan leda till spridning av felaktig information i samhället. 

Denna grupp hade också en glad och avslappnad stämning. En av killarna var 
dock stel och sluten men började efter ett tag att slappna av i och med att han 
gosade med hunden som också fanns på platsen. Till en början litade gruppen 
mer på moderatorns frågor, men öppnade upp diskussionen bättre i slutet då 
det blev mer vardagligt prat än intervju. Två av killarna, som även pratade 
mest, hade en tendens att säga emot varandra och ville inte riktigt enas om 
någonting. En av tjejerna var väldigt tystlåten och varje gång hon försökte 
prata så blev hon avbruten av de andra. 

7.2.4. Sammanfattning
En intressant iakttagelse är att alla tre grupper som vi har intervjuat direkt 
börjar prata om nyheter när vi frågar om deras medievanor. Diskussionerna 
var mer tystlåtna och eftertänksamma och det var först efter ett tag som 
någon i gruppen frågade om de fick nämna något underhållningsmedie. När 
de förstod att vi ville diskutera alla sorters medier andades grupperna ut och 
hela diskussionen kunde blomstra.

De vi har intervjuat använder alla medier, förutom radion, flitigt, men 
det är Internet och tv som nyttjas mest. Tv:n används dock mest som ett 
bakrundsmedie och datorn har blivit ett primärmedie, kanske allt mer efter     
att tv:ns utbud finns tillgängligt på Internet. Det verkar vara viktigt för 
deltagarna att kunna bestämma över sin egen tid och inte styras av exempelvis 
en tv tablå. Dock medger många att de har vissa rutiner som bygger på 
medierna. Två personer har berättat att de alltid ser på Nyhetsmorgon 
samtidigt som en tittar på text-tv varje morgon. Här verkar det som att de 
oftast inte gör detta för att de vill se nyheterna, utan mer för rutinens skull. 
Det fanns även andra rutiner, som att personerna i basgruppen kände att de 
var tvungna att kolla sin mail, innan de kunde göra något annat på dagen. 
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Internetanvändandet delas i en grupp upp i kategorierna nöje, nyheter och 
kommunikation. Alla i gruppen medgav att det var nöje och kommunikation 
som var de största bitarna. Detta är något som vi även såg i de andra grupperna 
då de exempelvis nämnde hemsidor som Facebook och olika bloggar. 

Även nyhetsläsande görs nästan enbart på nätet och då läser de Aftonbladet, 
Expressen och DN. Som en av de vi intervjuade tidigare har nämnt, kan 
de båda första tidningarna ses som mindre trovärdiga. Vissa personer i 
basgruppen köper en tidning i veckan eller något månadsmagasin samtidigt 
som studiegruppen berättar de att de kan tänka sig köpa tidningarna om 
det står något intressant på löpsedeln. Här kan man dra en parallell vilket 
program de går, de som studerar till lärare anser att det är deras plikt att hålla 
koll på vad som händer i världen. Medieeleverna verkar snarare känna att de 
läser sådant som berör just medieämnet i sig. Samtidigt verkar de intervjuade 
högskolestudenterna ha en relativt slapp inställning till nyheter och känner 
att man ändå får reda på viktiga händelser av föräldrar eller vänner. I denna 
intervju har vi då ett direkt bevis på att man pratar om olika medier, trots 
att alla grupperna var lite försiktiga med att svara ja när frågan ställdes rakt 
ut. En av grupperna säger dock att de ofta pratar om saker de läst i medierna 
med sina vänner, men att det oftast är skvaller som de uppmärksammar. En 
annan intressant anekdot är att en av killarna menade att nyheterna i en 
morgontidning är gamla om man läser dem på kvällen. 

Finns det någon skam i att prata om sådana ämnen? Två av grupperna ansåg 
det vara skamfullt att titta för mycket på tv, särskilt om det var något annat 
som skulle göras. Tv fungerade då som en slags belöning som man fick ägna sig 
åt när allt annat var färdigt. En kille poängterade även att man mår psykiskt 
dåligt av för mycket tv-tittande.

Underhållning var ett ämne som kom upp ofta och vissa personer verkade 
känna sig besvärade över att man inte kan undkomma underhållningen. 
Andra kände det ansträngande att kolla på för allvarliga saker och ville hellre 
ägna sig åt mer avslappnande underhållning när man exempelvis kommer 
hem från skolan. De flesta personerna kände också att underhållningen 
kunde göra det lättare att umgås med personer som man inte har så mycket 
annat gemensamt med. Flera av grupperna tog upp att man kan komma att 
behöva vara med i samhällsdebatten när man kommer ut i arbetslivet och 
skall småprata kring fikabordet, detta var dock något som de inte kände att 
de behövde som student.

Man såg även underhållningen som en väg att få kunskap, fast på ett lättare 
sätt. De känner exempelvis att de kan lära sig hur de ska tänka och reagera 
på olika saker. Ett annat exempel som diskuteras i en grupp olika kända 
politikers medverkan i olika underhållningsprogram. Samtidigt som de ansåg 
att man då kunde få bevittna hur personen var i verkligheten, kände de även 
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att de kunde tappa respekten för politikern. Vi anser att politikerna är precis 
lika, om inte ännu mer, medietränade och medvetna om hur de kommer att 
framställas inför det svenska folket. Att de ställer upp i olika program är ofta 
ett PR trick, som tydligen många personer går på. 

Även fast det verkar som de intervjuade personerna värderar underhållnings-
fakta lågt, verkar det ändå vara det som fastnar. När det kommer till samhälls-
relevant fakta verkar det som att man måste ha ett intresse för ämnena för att 
det skall kommas ihåg. Även här fanns det en uppdelning mellan grupperna 
och de som studerar till lärare kände att de hade bra koll på samhällsrelevant 
fakta. En annan sak som även nämndes var att många har en grundkunskap i 
samhällsfrågor, just eftersom de har läst om det i skolan.
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8. Slutdiskussion 
När diskussionen om vad som är relevant lärande för våra deltagare kommer 
på tal väljer de flesta något som de anser sig ha nytta av i framtiden, men 
även saker som de känner sig förväntade att kunna. Detta kan kopplas sam-
man med en människas fördjupade kunskap som gör att hon vill lära sig mer 
om de saker som intresserar henne. 

Waldahl anser att tidningar är det mediet som är bäst på att överföra in-
formation och kunskap. Med tanke på att våra respondenter i både enkä-
tunderökningen samt i fokusgruppsintervjuerna inte visade upp ett alltför 
stort intresse för tidningsläsande kan detta möjligtvis vara något som ligger 
till grund för den minskade kunskapen inom de samhällsrelevanta frågorna. 
Även vår tidigare forskning visar att tidningsläsande i målgruppen har min-
skat. Dock visar det att gratistidnings läsandet ökar, något som även bekräf-
tas i vår egen undersökning då exempelvis en tjej berättar att hon inte har 
råd att köpa andra tidningar. Detta gör att gratistidningarna har ett ansvar 
för ungdomarnas kunskaper om vad som händer i samhället. 

Personerna i vår målgrupp har även valt att läsa tidningar på Internet. Här 
verkar tidningen Aftonbladet ha en stark anknytning hos dagens ungdomar 
då många av de vi intervjuade nämnde att de ofta läser tidningen just på In-
ternet. Här kan man dock återigen fråga sig vilken sorts kunskap Aftonbladet 
ger till sina läsare, detta kan även vara en anledning till att de får så många 
läsare. Nyheterna framställs på ett mer underhållande och lättläst sätt utan 
att bli allt för djupgående, detta verkar vara ett koncept som många av da-
gens ungdomar uppskattar. Vissa av de granskade ungdomarna anser även att 
Aftonbladet syns och hörs överallt och att man därför inte kan undkomma 
dem. 

Internet som medie är snart på väg om reklam-tv i popularitet, vilket även 
syns i vår undersökning. En anledning till varför Internet har blivit så pop-
ulärt är att det integrerats av så många andra medier och allting sker på an-
vändarens egna villkor. Istället för att se på ett tv-program på en speciell 
kanal och en viss tid, kan man nu se dem på Internet eller ladda ned dem 
därifrån. Samma gäller tidningar, då nästan alla dagstidningar idag har en 
nätupplaga. Detta är något som våra respondenter använder sig mycket av 
och de saker som de exempelvis laddar ner är övervägande nöjesrelaterade 
saker. 

I dagens stressamhälle verkar många ungdomar känna att allting måste ske 
på en och samma gång vilket gör att de samtidigt använder så många medier 
som möjligt. Exempelvis äter vissa frukost samtidigt som de kollar mailen på 
Internet. Radio och tv har blivigt sekundärmedium som man har på i bak-
grunden när man gör något annat. Detta var något som verkligen märktes i 
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vår undersökning. Medierna har blivit så pass integrerade i personers vardag, 
att ungdomarna idag nästan alltid har på något medie oavsett vad de gör. 

Många av de intervjuade berättade att de såg på nyheterna och läste tidnin-
garna, men kunde sen inte riktigt säga vad de lärde sig av det. En tendens som 
man kan urskilja här är att många ungdomar idag vill visa sig mer medvetna 
om samhällsrelevant fakta än vad de egentligen är. Exempelvis kan man se 
detta i resultatet av vår enkätundersökning då hela 84,5 % av respondenterna 
svarade att de hade goda kunskaper om vad som händer i samhället. Men när 
de väl fick svara på sådana frågor var det endast 37,5 % av de som svarade ja 
som skulle klara vår uppsatta G gräns på 60 % rätt av svaren. Av alla personer 
i hela undersökningen var det 41,5 % som skulle få ett godkänt betyg. Alltså 
hade de som svarade att de trodde att de hade goda kunskaper egentligen, 
enligt vår studie, sämre kunskaper än alla gemensamt. 

En av fokusgrupperna tog upp politikernas roller i underhållningsprogram 
och de kände att man såg vem politikern verkligen var ”bakom masken” 
samtidigt som de kände att deras förtroende för personen sänktes. I vår teo-
ridel visas en annan sida av samma händelse där Klein menar att partiledare 
känner sig tvingade att ställa upp i underhållningssammanhang för att fånga 
väljare. Andra forskare menar även att ett flertal politiker hellre ställer upp i 
underhållningsprogram än politiska program just eftersom att frågorna som 
ställs är mindre kritiska. Samtidigt bör man tänka på att personerna i vår 
fokusgrupp just sa att de tappade förtroendet för politikern om den visar upp 
sig i underhållningssammanhang. Här verkar många politiker tänka att de 
räddar sitt förtroende genom att visa sig i aktualitetsprogram i slutspurten 
av valet. Det verkar dock som att dagens ungdomar inte registrerar detta och 
därför fortfarande ser politikerna som mindre trovärdiga. Detta har kanske 
lett till att unga personer har tappat intresset för politik och politiska kara-
ktärer vilket kan kopplas till den låga kunskapen om politiska frågor. En-
dast 8 % av studenterna som klarade sig, till skillnad från jordbrukare med 
73 %. Våra undersökningar visar på att ungdomar idag styrs väldigt mycket 
av vad de är intresserade av och struntar i eller har svårt att lära sig andra 
saker. Detta är även något som beskrivs i vår teoridel där många menar att ny 
kunskap måste vara intressant och engagerande för att kunna kommas ihåg, 
vilket uppkommer ur att man har en personlig anknytning till ämnet. 

När vi frågade ungdomarna om de ansåg att det kunde vara socialt hämmande 
att inte vara lika aktiv som andra i sitt medieanvändande, ansåg de flesta att 
de inte kände så nu, men att det kan vara så på olika arbetsplatser. Samtidigt 
kom det efter ett tag fram att de relativt ofta pratar och diskuterar om saker 
som de sett eller hört i medierna med vänner och familj. Här bevisas Drotner 
och Crisells uppfattningar om att samhället har byggts upp av medierna och 
att de används som en utgångspunkt när man pratar med andra människor. 
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De programmen som ses mest av de svenska folket, på de vanligaste kanal-
erna, är nästan bara underhållningsprogram. Detta är även något som syns 
i våra undersökningar. Infotainment är något som används mer idag vilket 
bidrar till att publiken får allt svårare att skilja på fakta och fiktion. De kri-
terier som förr fanns till hjälp för att bestämma något som fiktion var till ex-
empel om personer, platser och tidpunkter inte kunde hittas i verkligheten. 
Då underhållningsprogrammen arbetas fram till att bli allt mer lik vår egen 
vardag kommer troligtvis denna gräns snart suddas ut. Det är människans 
tidigare erfarenheter som gör att hon kan koppla samman det fiktiva med sitt 
eget liv. Det går att bryta ner de mest övernaturliga bitarna ner till sådant 
som känns personligt. Detta kan ha att göra med varför så många av våra re-
spondenter som svarade att man lär sig om sitt eget liv samt hur man ska bete 
sig av underhållningsprogram.

Till en början såg vi fokusgrupperna som ett komplement till vår enkätun-
dersökning. Men under tiden som arbetet fortskred upptäckte vi att de två 
metoderna blev att mer jämnlika för vårt slutresultat i och med att fokus-
grupperna gav så utförliga svar.

8.1. Kritik till det egna arbetet
I enkätundersökningen hade vi kunnat ställa frågor som visar på om respond-
enterna förstår processerna bakom faktan, istället för att endast ha med rena 
sakfrågor. Vi borde även inte, i enkätens fråga 38, ha begränsat oss till endast 
underhållningsfrågor, utan ha lämnat den mer öppen. På så sätt hade man 
kunnat analysera vilken information de ansåg vara relevant att berätta. Vi 
borde även ha frågat i början av formulätet om de ansåg sig ha goda kun-
skaper inom underhållningsfakta och inte enbart om samhällsrelevant fakta. 
Vi hade även velat haft ett mer representativt urval för hela skolan och inte 
nästan enbart förlita sig på vad en klass har för åsikter. Enkäterna kan också 
ge en missvisande bild då den kunskapen som mäts kanske inte är sådan in-
formation som respondenterna klassificerar som kunskap, vi försökte dock 
ha en så stor bredd på ämnen i enkäten som möjligt.

Fokusgrupperna hade vi velat fått mer diskuterande bland sig själva så att 
moderatorn får en ännu mindre roll, detta försökte vi med men misslyckades 
i vissa lägen. Samtidigt fick vi även en ganska smal bild av målgruppens syn 
på frågorna just eftersom vi valde redan existerande grupper med gemen-
samma intressen.

Detta är saker som vi i efterhand har lagt märke till och som vi hade velat 
förändra. Dock ser vi inte vår undersökning som bristfällig, utan att den hade 
kunnat bli ännu bättre med hjälp av dessa förbättringar.
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8.2. Avslutning
För att slutligen sammanfatta vad vi har kommit fram till i hela uppsatsen 
är  nyckelordet intresse. Dagens ungdomar vill inte ägna sig åt något som 
inte intresserar dem eller är ett måste att lära sig. Den kunskapen som står 
högst i kurs är den inom personens intresseområde. Det handlar även om 
vad man kan få ut av att kunna saker. Den samhällsrelevanta kunskapen 
värderas avsevärt mycket högre än underhållningsfaktan. När man exem-
pelvis diskuterar om samhällsfrågor är stämningen mer stel, seriös och alla 
vill visa vad de kan. När man sedan går över på underhållningsfrågor blir 
stämningen mycket mer lättsam och lekfull. Studenterna anser även att de i 
nuläget inte behöver veta mer än så långt intresset räcker för att kunna vara 
med i vardagliga situationer. Detta kan bero på att de nu nästan enbart um-
gås med likasinnade personer. De känner däremot att de behöver en vidare 
kunskap när de kommer ut i arbetslivet. Här verkar de känna att de behöver 
en inkörsport till något gemensamt med personer som kanske har ett annat 
levnadssätt. 

För att kunna sammankoppla båda sidor av detta verkar många börja leta efter 
kunskap i underhållningsprogram och tycker att dessa kan vara lärorika. När 
man analyserar vad det är de tycker att man kan lära sig av nöjesmedier är 
det beteende och värderingar som kommer på tal, alltså ingen samhällsrel-
evant fakta. 

Dagens medieanvändande bland ungdomar har utvecklats åt två håll. Delvis 
är det rutinmässiga vanor som att exempelvis alltid se på Nyhetsmorgon. 
Den andra sidan är att de själva vill kunna styra när och var de skall använda 
medierna. Användandet måste ske på deras villkor. Här har Internet öppnat 
upp en helt ny möjlighet som ungdomarna gärna utnyttjar. Samtidigt är me-
dierna allt mer integrerade i vardagen och alla respondenter använder minst 
ett medium, varje dag. 

Dagens teknologi har lett till att ungdomarna har blivit alltmer bekväma i 
sitt medieanvändande. Förr var man överlycklig att ens ha en tv och såg vad 
som helst som visades på apparaten. Idag har man nästan blivit för stressad 
och viktigt för att anpassa sig efter en tv-tablå. Nu vill man bestämma allt-
ing helt själv, utbudet blir selektivt anpassat för varje individ. Med en sådan 
utveckling kan man bara undra hur detta kommer att sluta?

För att både samhällsrelevant och underhållningsrelevant information skall 
locka publik måste man locka till målgruppens intresse. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning

Undersökning
Svara så ärligt du kan och tveka inte att välja alternativet Vet ej istället för att chansa. 
Denna enkät är anonym och vi är endast intresserade av att se vad ni verkligen kan, inte 
vad ni tror er kunna. Lycka till!

Fråga 1. Hur gammal är du?
1.           18-21 år
2.           22-25 år
3.           26-30 år
4.           31-35 år
5.           36 + år

Fråga 2. Är du tjej eller kille?
1.           Tjej
2.           Kille

Fråga 3. Tycker du att du har goda kunskaper om vad som händer i samhället?
1.           Ja
2.           Nej

Medievanor 

Fråga 4. Beskriv hur dina medievanor ser ut under en veckas tid, kortfattat.

Fråga 5. Vilka hemsidor besöker du regelbundet?



Fråga 6. När du inte är på Internet, vad använder du din dator till då?

Fråga 7. När du tittar på tv eller lyssnar på radio, vilka program väljer du?

Fråga 8. Vilka tidningar läser du regelbundet?

Fråga 9. Tycker du att du lär dig något av underhållningsprogram?
1.           Nej
2.           Ja

Om ja, vadå?

Fråga 10. Något annat som du tycker att vi behöver veta?



Samhällsrelevant fakta

Fråga 11. Vilken ministerpost har Lars Leijonborg (välj ett alternativ och kryssa i 
               rutan)?
1.           Justitieminister
2.           Socialförsäkringsminister
3.           Högskole- och forskningsminister
4.           Vet ej

Fråga 12. Vad heter republikanernas presidentkandidat i USA?
1.           John McCain
2.           Edward Benton
3.           Mike Huckabee
4.           Vet ej

Fråga 13. Ett bostadshus rasade samman natten mellan den 25-26 mars vilket     
                 orsakade att människor skadades och ett flertal dog. I vilket land hände 
                 denna olycka?
1.           Estland
2.           Norge
3.           Island
4.           Vet ej

Fråga 14. Fidel Castro har avgått som Kubas ledare. Vad heter den man som har  
                 tagit över?
1.           Francisco Castro
2.           Raúl Castro
3.           Jodé Castro
4.           Vet ej

Fråga 15. Många kommuner arbetar hårt för att rädda vårt klimat. Detta gör de 
                 genom att minska utsläppen av, ja vadå?
1.           Avgas
2.           Koldioxid
3.           Vätgas
4.           Vet ej

Fråga 16. Maud Olofsson har kommit med ett förslag angående barnbidraget i 
                 Sverige. Vad innebär detta förslag?
1.           Föräldrar med fler barn än fyra ska få högre flerbarnstillägg.
2.           Tiden för barnbidraget ska sänkas och sluta utbetalas när barnet fyller 16 
                  år.
3.           Barnbidraget kan bli inkomstprövande.
4.           Vet ej



Fråga 17. Dalai Lama hotar med att avgå som politisk, dock inte andlig, ledare för 
                 tibetanerna, Varför?
1.           Situationen med Kina.
2.           Känner inte folkets stöd längre.
3.           Vill gå i pension och avsäga sig de politiska uppdragen.
4.           Vet ej

Fråga 18. På grund av klimatförändringarna håller glaciärer på att smälta i Kina och 
                 Indien. Detta medför stora risker då en av Kinas och Indiens största 
                 produktionskällor riskerar att gå förlorad vilken? 
1.           Mullbärsträden där silkeslarven lever riskerar att dö ut om glaciärerna 
                 smälter mer. Detta medför att källan till silkeshandel går förlorad.
2.           Spannmålen riskerar att förstöras.
3.           Städer där de stora handelsmarknaderna finns riskerar att svämma över.
4.           Vet ej

Fråga 19. Vad hände den 29 mars mellan klockan 20-21?
1.           Demonstration angående klimat hotet genomfördes genom att miljontals 
                 människor släckte sina lampor under en timme.
2.           Demonstration på Sergelstorg i Stockholm på grund utav de senaste 
                 uppgifterna om ökat djurplågeri inom mat industrin.
3.           Manifestation angående de Olympiska spelen i Kina.
4.           Vet ej

Fråga 20. Ministern Andreas Carlgren är nu på ett möte i Bangkok som äger rum 
                 mellan 30 mars- 4 april. Detta är förberedande inför mötet som ska gå av 
                 stapeln i Köpenhamn 2009 där ministrar från hela världen ska delta. Vilken 
                 fråga diskuterar man? 
1.           Utbildning
2.           Kärnkraftverk
3.           Miljö
4.           Vet ej

Fråga 21. Ett statligt bolag har sålts till franska företaget Pernod Ricard för 55 
                 miljarder kronor. Vad var det för bolag?
1.           Vattenfall
2.           Vin & Sprit
3.           Telia Sonera
4.           Vet ej



Fråga 22. Tyskland har gått emot USA i en viktig fråga inför Nato- toppmötet i 
                 Rumänien vad är det Tyskland inte vill gå med på?
1.           Tyskland vill inte sända några av sina trupper till södra Afghanistan.
2.           Tyskland röstade emot USA om att gå in i Afghanistan.
3.           Tyskland vill inte att USA skickar ner mer än 3000 soldater till Afghanistan.
4.           Vet ej

Fråga 23. Slotts senapsfabrik i Uppsala stängdes efter 122 år. Vart flyttar     
                 tillverkningen?
1.           Finland
2.           Polen
3.           Ukraina
4.           Vet ej

Fråga 24. Geraldine Ferraro lämnar Hillary Clintons valkampanj, varför?
1.           Har anklagats för att ha försökt muta en praktikant inom Barack Obamas 
                 stab för att få hemligstämplade uppgifter.
2.           Har åkt fast för rattfylleri.
3.           Kommenterade Barack Obamas hudfärg i en debatt.
4.           Vet ej

Fråga 25. Vilket bryggeri har Carlsberg och Heineken just köpt upp?
1.           Grolsch
2.           Scottish & Newcastle
3.           Tuborg
4.           Vet ej

Underhållnings fakta

Fråga 26. Vem vann Melodifestivalen i år?
1.           Sanna Nielsen
2.           Charlotte Perrelli
3.           BWO
4.           Vet ej

Fråga 27. Vilka strejkade i Hollywood från november 2007 till februari 2008?
1.           Skådespelarna
2.           Producenterna
3.           Manusförfattarna
4.           Vet ej



Fråga 28. Peter Forsbergs karriär har kantats av en mängd skador, men nu är han 
                 tillbaka på isen igen, för vilket lag spelar han?
1.           Colorado Avalanche
2.           Philadelphia Flyers
3.           Chicago Blackhawks
4.           Vet ej

Fråga 29. Vilken kändis dog den 22 januari 2008?
1.           Johanna Sällström
2.           Heath Ledger 
3.           Ingmar Bergman
4.           Vet ej

Fråga 30. Vad heter karaktären som kallas för Doc. i serien Days of our Lives?
1.           John Black
2.           Lexie Carver
3.           Marlena Evans
4.           Vet ej

Fråga 31. Vilken temavecka har samtliga kanaler i Sveriges Radio nyligen haft?
1.           Kina
2.           Klimathotet
3.           Hjärt- och lungforskning
4.           Vet ej

Fråga 32. Vem av dessa deltog i Idol 2007?
1.           Andreas Sjöberg
2.           Sibel Redzep
3.           Markus Fagervall
4.           Vet ej

Fråga 33. Vad betyder förkortningen WOW?
1.           World of workWorld of work
2.           Without our world
3.           World of warcraft
4.           Vet ej



Fråga 34. Vad handlar serien Nip/Tuck om?
1.           Henrik VIII:s första regerings tid där han ser efter sina egna omättliga 
                  lustar och roar sig kungligt med en strid ström av sköna damer.
2.           Vännerna Sean och Christian som tillsammans driver en 
                  plastikkirurgklinik.
3.           Två bröder varav den ene vill bli en framgångsrik politiker samtidigt som 
                  hans kriminelle bror återvänder till staden efter sju år i exil.
4.           Vet ej

Fråga 35. Hårdrocksbandet In Flames var upprörda inför releasen av deras nya 
                 skiva, varför?
1.           Skivbolaget har stoppat en kontroversiell låt.
2.           Skivan fanns att ladda ner på Internet långt innan den fanns i affärerna.
3.           Basisten Peter Iwers har hoppat av bandet pga bråk med sångaren 
                  Anders Fridén.
4.           Vet ej

Fråga 36. Vad arbetar Elin Kling med?
1.           Programledare på MTV
2.           Modebloggare på kanal5.se
3.           Skribent i Veckorevyn
4.           Vet ej

Fråga 37. Vilket tv-program leder Hasse Aro?
1.           Folkhemmet
2.           Insider
3.           Efterlyst
4.           Vet ej

Fråga 38. Vilken av dessa karaktärer är fertilitetsdoktor i serien Lost?
1.           Kate
2.           Jack
3.           Juliet
4.           Vet ej

Fråga 39. Vilken dag kommer Aftonbladets bilaga Klick! ut?
1.           Torsdag
2.           Fredag
3.           Lördag
4.           Vet ej



Fråga 40. Vilken annan information tycker du att du har fått genom 
                 underhållningsmedier de senaste 2 veckorna?

Här slutar undersökningen, tack för ditt deltagande!



Bilaga 2 - Fokusgruppsunderlag

Presentation
Konfidentialitet
Medievanor
          Vilka medier använder ni?
          Vad ser ni på?
Socialt
          Tror ni att det kan vara socialt hämmande att inte hänga med i ett tv-                   
          program
          Hur ofta pratar ni om saker ni sett i medierna med era vänner?
Skam
          Hur känner ni er när ni tittar på tv?
Goda kunskaper
Samhällsrelevant fakta
Underhållningsfakta
Hämmar det dem?


