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Abstract 

 

Titel: Vet du vad du tittar på? - en receptionsstudie om ungdomars syn 

på public service och kommersiella kanaler  

 

Författare:   Therése Andersson och Andrea Knape 

 

Handledare:  Ingegerd Rydin 

 

Examinator: Malin Nilsson 

 

Typ av rapport:  C-uppsats 15 hp 

 

Utbildning:   Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Högskolan i Halmstad  

Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 

 

Syfte:  Syftet med studien var att ta reda på om ungdomar vet skillnaden 

mellan public service och kommersiella kanaler. Vi ville även ta 

reda på vad det är som skiljer public service och kommersiella 

kanaler åt i medvetandet hos ungdomarna, som speglas i 

receptionen av olika typer av serier?  

Metod: I studien har vi tillämpat kvalitativ metod i form av 

receptionsforskning, där intervjuer och observationer har utförts.  

 

Resultat:   Resultatet av studien visar att 20 av 25 respondenter tillhörde 

kategorierna: respondent medveten samt respondent något 

medveten. Resultaten visar att ungdomar är medvetna om vad 

skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler är.  De 

diskuterar ledigt och öppet kring de olika kanalernas 

programutbud. Receptionsundersökningen visade även att det finns 

vissa signaler som visar om en serie kommer ifrån en public 

service eller kommersiell kanal. 
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1. Introduktion   

Televisionen är vår tids stora folkliga berättare. Den berättar för oss om det som sker utanför 

vår egen värld i dokumentära och fiktiva framställningar. Den berättar om människor i olika 

sociala sammanhang, den berättar om samhällen och om världen. Den förmedlar verklighet 

och fantasi. I alla tider har berättelser förekommit men aldrig i så hög grad som televisionen 

har gett möjlighet till. Människors upplevelser och tolkningar av televisionsberättande är 

därför en viktig kulturell fråga att belysa och den är även föremålet för vår studie.  

Public service framväxt har gjort det möjligt för den breda allmänheten att ta del av 

televisionens värld. Utbudet ska vara av mångfald och kvalitet samt med bredd och djup. 

Programmen ska spegla Sverige och omvärlden samt vara god underhållning. Utbudet och 

programmen ska intressera och engagera stora som små grupper, smaker och intressen i 

samhället utan att vara beroende av politiska intressen eller behöva sikta på stora publiksiffror 

(Hadenius, Weibull, 2003:215). 

Kommersiella kanaler har idag kommit att konkurrera med public service och i viss mån gjort 

att public service tvingats ändra sitt utbud. Kommersiella kanaler har idag ett stort utbud av 

olika programserier som följs av många människor dagligen. Men hur medvetna är 

ungdomarna idag om public service utbudet samt det kommersiella utbudet? TV påverkar och 

engagerar oss i våra åsikter och i vårt dagliga liv. Även om vi inte bestämt att titta på något 

specifikt program så står ändå TV:n på och finns med i bakgrunden, som en trygghet eller 

vän. Det som visas på TV, allt från reklam, TV- nyheter, film, dokumentärer och olika TV-

serier är anpassat efter en viss målgrupp med ett anpassat utbud.  Men vad föredrar publiken 

mest att titta på? Vet publiken i allmänhet vad public service och kommersiell TV har för 

syfte?  

Vi människor spenderar mycket tid framför TV:n och ofta följer vi en eller flera typer av TV-

serier. Serier förekommer både i kommersiella kanaler och i public service kanaler. Syftet 

med denna uppsats är att ta reda på hur ungdomar förhåller sig till olika programserier med 

hjälp av receptionsforskning. Receptionsanalys inriktar sig på hur medieinnehållets 

uppbyggnad skapar en speciell innebörd för mottagaren i dennes sociala sammanhang. Man är 

särskilt intresserad av hur mening skapas i relationen mellan texter och publikens sätt att tolka 

den (Larsson, Larsåke, 1997:36).  Hur upplever ungdomarna serierna som visas på public 

service kanaler samt kommersiella kanaler?      
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    1.1  Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på om ungdomar vet vad public service (PS) 

kanaler och kommersiella kanaler har för syfte och vad skillnaden mellan dessa är. Ett mål är 

även att ta reda på det som skiljer public service och kommersiella kanaler åt i medvetandet 

hos ungdomar, som speglas i receptionen av olika typer av serier?  

1.2    Frågeställningar   

1. Hur medvetna är ungdomarna om vad som kännetecknar public service kanaler 

respektive kommersiella kanaler?  

2. Är ungdomarna medvetna om vilka programserier som tillhör public service kanaler 

respektive kommersiella kanaler?  

3. Vad är det som skiljer public service och kommersiella kanaler åt i medvetandet hos 

ungdomar, som speglas i receptionen av olika typer av serier?  

 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till fyra programserier i vår receptionsundersökning, där vi 

använde oss av personer vi redan kände. Närheten till intervjupersonerna främjar 

möjligheterna till en bra intervju där respondenterna kan slappna av och känna sig bekväma. 

Vi har genomfört två undersökningar vid två olika tillfällen. Från början var det endast 

meningen med en undersökning men eftersom vi ansåg att materialet blev lite tunt bestämde 

vi oss för att göra ännu en till. Denna undersökning utfördes efter att vi analyserat och 

sammanställt svaren.  Vi ansåg att vi inte fått tillräckliga svar för att kunna göra en analys av 

resultatet. I efterhand ansåg vi att det var ett mycket bra beslut att göra en undersökning till 

eftersom vi fick mycket mer material att arbeta med så att vi kunde få svar på våra 

frågeställningar.  
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     1.4        Förförståelse 

Eftersom vår utbildning, Medie- och kommunikationsvetenskap, ligger till grund för valet av 

ämne, försöker vi i denna uppsats använda oss av allt vi lärt oss under utbildningens gång. Vi 

läser och använder oss av mycket mer studiematerial än vi tidigare gjort och därför är vår 

förförståelse en underlättande faktor för hur vi ska gå tillväga i vår studie. 

Vårt intresse för receptionsforskning väcktes under föreläsningarna och det intresset ledde till 

vårt val av ämne, receptionsforskning utifrån ett publikperspektiv. Vi bevakar media och 

intresserar oss av det utbud som idag erbjuds av både public service och kommersiella 

kanaler. Vår uppsats bygger därtill på vår nyfikenhet och vetskap om alla de olika 

programserier som sänds på public service kanaler samt kommersiella kanaler.  

 

     1.5      Disposition  

Denna uppsats har skrivits i olika avsnitt som börjar med en bakgrundspresentation. Här 

beskrivs vad public service respektive kommersiella kanaler innebär och hur de växt fram. 

Vidare berättas hur tidigare forskning bedrivits kring vårt val av studie och vad de kommit 

fram till i deras studier. För att kunna presentera vårt problemområde på bästa möjliga sätt har 

vi även tillämpat MMS (Mediamätningar i Skandinavien) i studien och förklarat hur det 

används i Sverige idag.  

Nästa avsnitt handlar om teori och receptionsforskning. Där förklaras receptionsforskning 

samt hermeneutiken och varför vi valt dessa som teoretiska utgångspunkter. 

I kapitlet om metod och material beskrivs hur vi gått tillväga för att få svar på våra 

frågeställningar så att vårt syfte uppnås. Slutligen presenteras analys och resultat av vår 

studie. Därefter diskuterar vi arbetet som helhet i en slutdiskussion. 
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2. Bakgrund  

Detta kapitel är en bakgrundsbeskrivning till vår uppsats, där vi förklarar och diskuterar 

public service och kommersiella kanaler. För att stödja vårt arbete har vi även tagit del av 

tidigare studier som vi haft mycket hjälp av i vår studie. Vi har även tittat på Media mätningar 

i Sverige (MMS) för att se vilka programserier som är och varit populärast bland ungdomar.  

2.1 Framväxten av Public Service och kommersiell TV 

För att kunna förstå sammanhanget av vår uppsats anser vi att det är viktigt att lyfta fram hur 

TV – mediets karaktär sett ut och förändrats från dess uppkomst till där vi befinner oss idag. 

I Sverige under 1960 – talet kom det allt oftare att poängteras att radio och TV skall svara för 

en public service – verksamhet. Verksamheten skall bedrivas i ”allmänhetens tjänst”. Med 

detta menas att ett reklamfritt och oberoende programutbud i radio och television ska verka. 

Utbudet ska vara av mångfald och kvalitet samt med bredd och djup. Programmen ska spegla 

Sverige och omvärlden samt vara god underhållning. Utbudet och programmen ska intressera 

och engagera stora som små grupper, smaker och intressen i samhället utan att vara beroende 

av politiska intressen eller behöva sikta på stora publiksiffror (Hadenius, Weibull, 2003:215). 

I Sveriges riksdag råder det enighet om att fria och oberoende kanaler säkerställer den fria 

åsiktsbildningen i ett demokratiskt samhälle. De TV – avgifter som Radiotjänst administrerar 

finansierar public serviceutbudet i Sverige det vill säga:  

• Sveriges Television (SVT) 

• Sveriges Radio 

• Utbildningsradion 

• Samt granskningsnämnden   

(Hadenius, Weibull, 2003:224). 

 

Fram till slutet av 1970 – talet kunde etermediesystemet i Sverige regleras genom beslut som 

gällde enbart dåvarande Sveriges Radios sändningar. Sveriges Radio hade ensamrätt på vad 

som brukar betecknas som rundradio från sändare inom landet (Hadenius, Weibull, 

2003:215). 



9 

Radion och televisionen i Sverige har sedan 1980 – talet förvandlats från en enhetlig 

organisation endast omfattande public service – koncernen Sveriges Radio – med TV, 

riksradio, lokalradio och utbildningsradio – till ett blandsystem med en rad aktörer och 

kanaler. De viktigaste grupperna med ansvar för sändningar är vid 2000 – talets början: 

• Public service – sfären med Sveriges Television (SVT1, SVT2) Sveriges Radio (P1, 

P2, P3 och P4) och Sveriges utbildningsradio (UR). 

• Den privata nationella sfären med bl. a TV4 och nätverken av privata 

lokalradiostationer. Även fast TV4 rent juridiskt är ett public service- företag. 

• Satellit och kabelsfären med svenska, t ex TV3 och Kanal 5, och utländska TV – 

kanaler t ex Eurosport som sänder genom kabelnät eller via parabol. 

• Närradion med föreningar som huvudsakligt programansvariga  

 

Utöver dessa tillkommer en rad nationella produktionsbolag, t ex MTV produktion och Strix, 

vilka fungerar som underleverantörer inom främst TV – sektorn. De producerar bland annat 

TV – serier, vanligen efter utländska förebilder, men även TV – reklam (Hadenius, Weibull, 

2003:214). 

I Sverige finns det lagar som reglerar public service. Det är bland annat radio och TV – lagen, 

sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefrihetsgrundlagen som började 

gälla 1992 ger de allmänna förutsättningarna för yttrandefrihet i radio och TV med flera. 

Den handlar om meddelarfrihet, principen om ansvarig utgivare samt det särskilda 

rättegångsförfarandet. Vidare har ingen myndighet rätt att i förväg granska eller förbjuda 

sändning på grund av programmens innehåll. För varje program skall det finnas en juridiskt 

ansvarig person. Den ansvarige ska se till att inte programinnehållet skadar landets säkerhet 

eller kränker enskild person och motsvarande enligt de inskränkningar som finns i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Anser man att ett program bryter mot radio – och TV – lagen eller 

sändningstillståndet kan man göra en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV, 

som i efterhand granskar programmet (Hadenius, S, Weibull, L, 2003:214ff) 

(http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60232&a=699461). 
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2.2        Sveriges Television 

Sveriges Television (SVT) bildades 1978 av de två TV- enheterna TV1 och TV2 samt 

huvuddelen av Sveriges Radiokoncernens distriktsorganisation. Denna konstruktion ger SVT 

en mycket självständig ställning. SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen och 

blir på så vis enligt SVT helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av 

de viktigaste uppgifterna, ”att granska myndigheter, organisationer och företag som har 

inflytande på beslut som rör medborgarna”. SVT eftersträvar en programtablå som får 

publiken att gå mellan de två kanalerna SVT1 och SVT2. Sveriges television följer under 

radio och tv- lagen. 

2.3        Kommersiell TV 

De engelskspråkiga privatkanalerna Sky Channel, Super Channel och Childrens Channel 

började bygga ut sina sändningar till europeiska kabelhushåll. Många av de stora europeiska 

medieföretagen engagerade sig i sådana kanaler. En av dem som investerade mest på 

underhållningskanaler via satellit var Rupert Murdock (Hadenius, Weibull, 2003:185). 

TV-utvecklingen i Sverige skapade förutsättningar även för nationella kanaler via satellit. 

TV3 startades nyårsafton 1987 av Jan Stenbeck som en underhållningskanal. Fram till slutet 

av 1980 – talet dominerade reklamfinansierade satellitkanaler. Dessa hade själva ett stort 

intresse av att komma med i nät för att kunna visa sina annonsörer att de hade en stor publik, 

och krävde därför inte avgifter av nätägaren (Hadenius, Weibull, 2003:186). 

De nationella TV – systemen i Europa kom på grund av denna utveckling att möta 

konkurrensen genom både allmänna och specialiserade TV – kanaler. En följd av detta blev 

att de nationella TV – monopolen ifrågasattes. Under senare delen av 1980 – talet och början 

av 1990 – talet kom flertalet monopol på nationella etersändningar att försvinna. Det ansågs 

att TV – systemet inte borde få domineras av utlandsproducerade kanaler samt att 

investeringar i TV – reklam borde stanna inom landet. Detta var de viktigaste anledningarna 

till att också Sverige 1989 beslöt sig för att utreda förutsättningarna för en svensk 

kommersiell TV – kanal, det som ledde till att TV4 kunde starta sina etersändningar hösten 

1991. Förväntningarna på TV4 var höga och bolaget hade ett betydligt ambitiösare upplägg än 

TV3. De hade en relativt stor nyhetsredaktion och gjorde egna TV – serier. Man ville 

konkurrera med SVT och vinna koncessionen av en tredje markbunden kanal som skulle 

utlysas under 1991. Ägarna till TV4 var företag inom den så kallade Wallenberggruppen, 

bokförlaget Bonnier och jordbrukarnas föreningsbank. Men efter ett tag blev Jan Stenbeck 
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ägare till 40 procent av nordisk Televisions aktier och TV4. TV4 var en av fem kanaler som 

ansökte om koncessionen till den nya marksända kanalen. Bland de andra fanns bl.a. 

Kinnevik med TV3. I de anvisningar som fanns för ansökan markerades att den nya TV- 

kanalen skulle ha ett brett innehåll när det gällde samhälls- och kulturprogram samt program 

för barn och ungdom (Hadenius, Weibull, 2003:186ff) 

 

 

 

2.4 Genre och berättande i tv 

Genrebegreppet har kommit att uppmärksammas alltmer inom medieforskningen och det är 

svårt att undgå begreppet om man intresserar sig för hur publik upplever och tolkar olika slags 

berättande i tv. Höijer (1995:7) beskriver flera orsaker till medieforskningens intresse för 

genre. Förändringar i programutbudet som framväxten av nya blandprogramformer, parallellt 

med framväxten av specialiserade programkanaler tvingar fram nya sätt att se på genre. Till 

detta kommer receptionsforskningens inriktning på publikens tolkningar som medfört ett ökat 

intresse för publikens föreställningar om och förväntningar på texter (Höijer, 1995:7). Det 

senare ligger även i vårt intresse vilket också är utgångspunkten för vår diskussion i 

uppsatsen.  

Genre är ett komplext begrepp som kan ges skilda innebörder. Dess historiska rötter går 

tillbaka ända till antikens grekiska filosofer och det har genom tiderna främst använts för att 

klassificera och beskriva litterära alster. I och med filmmediets framväxt har det kommit att 

praktiskt tillämpas för kategorisering av film och det har utvecklats i filmanalys och filmteori 

(Höijer, 1995:8). 

Som TV – tittare är vi något av allätare i vårt förhållande till TV – utbudet. De flesta av oss 

har en egen TV – tablå som inkluderar flera programkategorier. Vi ser i allmänhet både fakta, 

fiktion och underhållningsprogram. Det finns tittare och tittargrupper med mer riktade och 

specifika preferenser. Ungdomar ser till exempel relativt sällan nyheter och fakta på TV, och 

yngre och medelålders kvinnor tittar lite på sport. Det vanligaste tittarmönstret är dock att 

välja brett bland TV – utbudets många olika program (Höijer, 1995:8-9).  

Att det finns innehållsliga och strukturella skillnader mellan programmen i TV är ett skäl till 

att både producenter, TV – kritiker och publik uppfattar program som tillhörande olika genrer 

(Höijer, 1995:9).  
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När det gäller populärfiktion har det till och med hävdats att genretillhörighet är helt 

avgörande för hur de uppfattas. Höijer hänvisar till Dahlén (1991) och påpekar att ett 

genrestadium också bör beakta mediespecifika faktorer, som att TV- apparaterna finns i 

hushållen. Det innebär att familjen ofta bildar ram för tittandet, eller att TV tillåter ett mer 

förstrött tittande än på film (Höijer, 1995:11).  

Hadenius och Weibull menar att televisionsprogrammet kan man ”gå in och ur i”, genom att 

helt enkelt lämna rummet eller samtidigt syssla med andra saker. Undersökningar visar dock 

att förvånansvärt många svenskar – en majoritet av publiken – tittar på TV – programmen från 

början till slut utan att hålla på med flera saker samtidigt (Hadenius, Weibull, 2003:214 
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3. Tidigare forskning och MMS 

Under denna rubrik kommer vi att ge en beskrivning av vad svenskar tittar på idag med hjälp 

av MMS.  

MMS är förkortningen på Mediamätningar i Skandinavien och genomför tittarmätningar åt 

mediebranschen i Sverige där några av kunderna är TV – kanaler, reklamförmedlare, 

annonsörer och reklambyråer etcetera. MMS använder sig av metoden ”people meters” som är 

en elektronisk TV – mätning. På MMS kan man utläsa vilka program som var populärast en 

specifik vecka eller månad och man kan även jämföra med åren innan. Det kan vara program 

som nyheter, sport, film och TV – serier med mera och av detta kan man också se om det är 

Public Service kanaler eller kommersiella kanaler om man förstås vet vilka program som 

tillhör dessa (http://www.mms.se/).  

Vi har tittat på MMS.se för att se vilka kanaler och program som var mest populära under 

året 2006 (se bilaga 1). De med högst siffra i procent har vi markerat med fetstil för att kunna 

se lite närmre på vilka kanaler som ses av vilken målgrupp. Vi har valt att ta fram de kanaler 

som ligger tre i topp hos några grupper. Utav denna tabell har vi valt att enbart se på män, 

kvinnor och ålder 15 – 24 eftersom den kategorin berör vår uppsats.  

Det visade sig att Public Service kanaler var ledande detta år. Män och kvinnor överlag tittade 

främst på SVT1 och TV4. Åldersgruppen 15-24 tittade främst på TV4, TV3 och Kanal5. I 

denna grupp är det en Public Service och två kommersiella kanaler.  

Det program som låg i toppen på SVT var finalen av Melodifestivalen vilken sågs både av 

män och kvinnor i olika åldrar. Åldersgruppen 15 – 24 såg inte lika mycket på detta program 

enligt tabellerna. Den gruppen tittade mest på TV4 som visade Fotbolls VM. Detta såg även 

män och kvinnor på men inte i lika stor utsträckning som finalen av Melodifestivalen på SVT. 

På SVT2 låg Ishockey OS i topp och det sågs av både män och kvinnor. Åldersgruppen 15 – 

24 såg på Kanal5 som andra plats där CSI (Crime Scene Investigation) sändes som högst i 

topp 10. I gruppens tredje plats hamnade Ishockey VM på TV3.   

Ur tabellen från MMS kunde även utläsa att ungdomar i åldrarna 15 – 24 är de som 

framförallt tittar på de kommersiella kanalerna, medan män och kvinnor i övriga åldrar väljer 

att titta på Public Service kanaler. Kanalerna har inte samma utbud vilket kan vara orsaken till 
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att det är en skillnad mellan ungdomar och äldre. Populärfiktion sänds oftast bara på 

kommersiella kanaler och dess fiktioner är oftast inköpta från utlandet och har en handling 

som de flesta ungdomar kan känna igen sig i. Det kan vara mode, kärleksdrama och action.  

    3.1   Receptionen av Beverly Hills 90210  

En studie av Karen Klitgaard Povlsen (1999) handlar om TV – serien Beverly Hills 90210 i 

Danmark. I Serien får vi följa ett gäng ungdomar i Kalifornien och deras liv bland vänner och 

familjer. Man får följa utvecklingen av deras liv, från college till livet som vuxen då de flyttar 

hemifrån. Serien är kommersiell och mainstream vilken enligt Klitgaard Povlsen inte är 

speciellt glamorös (Christensen Lykke, C, 1999:230–231).  

Klitgaard Povlsen skriver att de studenter som tittade på serien i Danmark har följt samma 

mönster som karaktärerna i TV – serien. När serien började sändas var den populär bland 12 – 

16 åringar men efter att karaktärerna slutade på high school blev den populär bland 17 – 24 

åringar och i större städer bland 24 – 31 åringar. Den största delen av befolkningen i Danmark 

som följde serien var studerande och gymnasieelever (ibid).  

Det mode som visades i serien blev populärt bland tittarna. Det var många elever som 

kopierade karaktärernas kläder och frisyrer. Eftersom att serien sändes 3 – 6 månader efter i 

Danmark till skillnad mot USA så kunde klädaffärerna i Danmark och Nordeuropa kopiera 

klädstilen och sälja den.   

Klitgaard Povlsen skriver även att melodramiska populära fiktioner är en demokratisk 

tradition, det som visas tas efter, exempelvis hur man ska klä sig för att följa modet, hur man 

ska gå och uppföra sig. Även språket tas efter, då av texten som blir översatt från engelskan 

(Christensen Lykke, C, 1999:231,233).  

Författaren till studien har själv tittat på alla episoder de första sju säsongerna av serien, då 

som en analytisk utgångspunkt. Första gången såg hon dem tillsammans med en grupp av 

barn och ungdomar. Andra och tredje gången såg hon dem själv med ett anteckningsblock i 

handen. Hon såg även episoderna i slow motion för att kunna notera dialogen, 

kamerainställningar, klipp och scenbyte och bakgrundmusik (Christensen Lykke, C, 

1999:233) 

Texten i serien kan tolkas på olika sätt av tittarna så därför ses scenen/bilden i serien som en 

viss tolkning. Detta för att kunna förstå ordentligt vad som händer i scenen. Man kan inte 

enligt Klitgaard Povlsen förstå en serie med enbart text. Författaren bad 300 studenter att 

skriva en kort essä om vad det tycker om serien Beverly Hills 90210. Det visade sig att nästan 
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hälften av eleverna tyckte att man kan se serien som en verklighet eftersom serien utspelar sig 

på college. Och beskriver hur det är att bo hemma med sina föräldrar, hur det är att umgås 

med sina kompisar och hur man har en viss kärlek till personer man tycker om (Christensen 

Lykke, C, 1999:236). 

     3.2    Receptionen av Falcon Crest  

Birgitta Höijer(1995) har utfört en studie där 10 män och 10 kvinnor fick tolka ett avsnitt av 

serien Falcon Crest. Det visade sig att tittarna inte såg någon verklighet i denna serie och att 

händelserna inte kunde jämföras med hur det är i Sverige på riktigt. De flesta av dem sade att 

de däremot kunde känna igen vissa scener från andra serier eller från någon bok. De kunde 

även känna igen vissa handlingar från sitt eget yrkesliv och privata erfarenheter. Programmet 

tycks inte bjuda in tittarna till att vilja analysera på djupet. Det är istället det narrativa, 

berättandet i sig, som receptionen är inriktad på. Alla som tittade på avsnittet uppfattade 

personerna, handlingen och scenerna som typiskt amerikanska (Höijer, B, 1995:75–82). 

Skillnaden mellan studien av Falcon Crest och Beverly Hills 90210 var att vuxna personer 

medverkade i studien av Falcon Crest och att det istället var unga studenter som tolkade 

Beverly Hills 90210. 

 

3.3 En studie om såpa - vad tycker tittarna om såpa och dokusåpa? 

Jan – Erik Nordlund (2001) har bedrivit ett forskningsprojekt med fokusgruppsintervjuer av 

frivilliga studenter vid Karlstads Universitet i slutet av år 2000. Syftet med denna studie var 

att se hur de olika studenterna tolkade de olika Tv-serierna de fick titta på. 

Fokusgruppsintervjuerna bygger på Victoria Wibecks metod. Hon använde sig av den i en 

forskning vid Linköpings Universitet (Nordlund, 2001:24).  

I den första etappen, höstterminen – 00 valdes 4 grupper varav 3 – 5 personer i varje. Urvalet 

utgjordes av frivilliga studenter som läste en A-kurs i Medie och kommunikationsvetenskap. 

Dessa studenter var intresserade av de TV-serier som skulle visas och tittade på dem relativt 

regelbundet. Serierna som visades var Skilda världar, Rederiet, Big Brother och Baren 

(Nordlund, 2001:24–25).    

I den senare etappen gjordes det åtta fokusgruppsintervjuer med studenter från ytterligare ett 

par kurser. Sammanlagt genomfördes 12 intervjuer och det var 49 studenter totalt som deltog.  

Studenterna fick ett antal frågeområden innan visningarna, av samtalsledaren. Samtalsledaren 
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hade även följdfrågor till hjälp som om det skulle behövas för att få en mer inblick på det hela 

(Nordlund, 2001:25). 

Grupperna delades in så att deltagarna fick se på den såpa de var experter inom och som de 

tyckte om. Detta för att det kunde bli lättare att föra en diskussion. Efter att själva episoderna 

visades kunde fokusgruppsintervjuerna börja vilka spelades in på band för en senare analys.  

Av materialet transkriberades sedan de mest relevanta delarna på banden och av detta följde 

en innehållsanalys. Denna innehållsanalys bestod av gemensamma trender och mönster, 

teman och underteman som finns i innehållet. Man tog även hänsyn till hur många gånger ett 

visst ämne eller tema kom upp under samtalen, hur många personer i gruppen som tar upp ett 

visst ämne och hur starkt någon av personerna i gruppen känner för en viss åsikt (ibid). 

I resultatanalysen beskrevs olika huvudkategorier. Dessa var: 

1. Beskrivningar av såpans karaktär, huvudpersoner, intriger, miljöer, etcetera, 

2. Öppenhet – slutenhet hos den mediala texten, 

3. Tittarsituation, som exempelvis ironi/distans eller inlevelse i relation till texten, texten 

som samtalsämne, etcetera, 

4. Belöning eller motivation att följa såpan, 

5. Kvalitet avseende exempelvis skådespelarprestation 

6. Realism och interaktivitet .  

(Nordlund, 2001:27).  

 

Vi vill här tillägga att vi berör Nordlunds studie mest av metodologiska skäl. Vi använder oss 

inte utav hans resultat i vår egen studie även om vi senare jämför resultaten i viss mån. Vi 

kommer även enbart att ta upp resultaten av de traditionella Tv-serierna.  

Den grupp som tittade på Skilda världar var väl överrensstämmande när det gällde 

handlingen, vanliga problem och intriger. Studenterna uppfattade tidigt att det handlade om 

kärlek/kärleksproblem, otrohet och familjerelationer/familjeproblem. En del sade att man 

kunde sjunka in i en annan värld för en stund och att det bästa med serien är att det handlar 

om vanliga personer (Nordlund, 2001:28).  
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Gruppen som tittade på Rederiet var också här enade om vad serien handlar om. Problemen i 

serien berör makt, inflytande och pengar och olika typer av relationer. En del i gruppen sade 

att man kunde känna igen sig i personerna i serien och om det händer något spännande i serien 

så kan man oftast räkna ut resten (Nordlund, 2001:28–29). 

Nordlund kom fram till att det var en god stämning mellan de båda grupperna som tittade på 

serien. Den grupp som tittade på Skida världar hade en ironisk distans till det som visades och 

det menar Nordlund att det beror på att det var studenter i gruppen. Studenterna tycks använda 

sig av en viss social textkonstruktion eftersom att de oftast ser serien tillsammans med sina 

kompisar samtidigt som de ägnar sig åt att föra en diskussion om såpan efteråt. Nordlund 

påpekar även att det finns en mindre del av personerna som har ett annat förhållningssätt till 

innehållet. Detta då eftersom att de är mer involverade och lever med på ett mer okritiskt sätt. 

Den senare typen kan möjligen ses som ”djuptittare” medan majoriteten mer kan likna 

”breddtittare”. (Nordlund, 2001:29). 

     3.4  Skildring av tidigare forskning om publik och reception. Problemet med     

publiken. 

När vi tittar på en serie tolkas de saker som händer i serien på olika sätt genom både text och 

bild. Ann Gray skriver i sin studie Audience and reception research in retrospect om tidigare 

studier som forskat om hur publiken tar till sig det dem ser. Hon skriver bland annat om Stuart 

Halls encoding – decoding modell som Hall själv menar att det är med denna modell publiken 

tolkar en serie och att det är här en studie börjar för att nå den aktiva publiken. Hall menar 

även att encoding – decoding modellen är beroende av makt, då speciellt med att koda över 

”meningar” till media som de föredrar, och att man med denna arbetar med den dominanta 

ideologin. Gray skriver lite kort om en studie som forskaren Stuart Hall genomförde vilken 

handlade om att kombinera texternas konstruktion och tolkning. Den bidrog till tittarnas 

tolkande status och utvecklade vägar av hur publiken var socialt strukturerade. Publiken var 

grupperad i hur de hade det i maktförhållanden av hur media sågs inta en kritisk position och 

roll. Även om publiken reflekterade över att tolka olika program på olika sätt så var de 

begränsade av deras egna sociala position precis som begränsningen till texten själv 

(Alasuutari, 1999:26ff). 
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3.5        Bakgrund till vårt eget problemområde 

Av dessa fyra olika studier kan vi konstatera att alla människor tolkar olika men att de ändå är 

ense om vissa handlingar. Det var studenter som tittade på Beverly Hills 90210, Skilda 

världar och Rederiet medan det var äldre män och kvinnor som tittade på Falcon Crest. 

Resultatet av Falcon Crest visade att personerna inte kunde känna att det fanns någon 

verklighet i serien, medan studenterna i de andra serierna upplevde det precis tvärtom. Det 

som var gemensamt för alla serier var att informanterna på något sätt kunde känna igen sig i 

serierna, antingen i karaktärerna eller med en viss scen/händelse.  

Informanterna i studierna om Beverly Hills 90210 fick efter att de tittat på serien skriva en 

essä om vad de tyckte om serien medan informanterna till Skilda världar och Rederiet fick se 

ett par frågor innan de fick se på avsnitten. Informanterna i Falcon Crest fick i sin tur ganska 

mycket frihet när de skulle tolka serien, de fick alltså inte några frågor eller skriva om serien 

efteråt.  

Tidigare forskning som bakgrund har hjälpt oss på vägen till vårt mål. Det har framför allt 

varit intressant att läsa andra studier om TV – serier och det kommer att tillföra vår studie 

något nytt. Eftersom att det redan finns forskning kring olika serier, hur man tolkar dem och 

så vidare, så vill vi studera mer på djupet genom att få fram om ungdomarna är medvetna om 

vilka TV – serier som tillhör Public service respektive kommersiella kanaler.  
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  4. Teori  

Teorin  är ett verktyg för forskaren i den vetenskapliga processen för att besvara den 

vetenskapliga frågan. Kännedom om generell teori och samhällsvetenskapliga debatter är en 

stor tillgång för forskaren då det ger henne en större möjlighet att tänka och reflektera över 

vilka teorier som kan vara användbara i just hennes fall (Aspers, P, 2007: 62-78). Nedan 

beskrivs de två övergripande kunskapsteoretiska förhållningssätten vi använt oss av, 

Hermeneutik och reception.  

 

 

   4.1   Hermeneutiken  

Vår studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt som kunskapsteoretisk utgångspunkt. Detta 

för att vi i vår studie måste skapa en förståelse av undersökningspersonerna. Hermeneutiken 

handlar om tolkning av olika innebörder och i motsats till positivismen måste man enligt 

hermeneutiken gå in på djupet av en individ för att kunna förstå och tolka denne. På detta sätt 

kan vi enligt hermeneutiken reflektera systematiskt över vem respondenten är i studien och 

över hur dennes egna erfarenheter påverkar studien. För att utveckla det hermeneutiska tänket 

ytterligare har vi valt att använda oss av Heiddegers teori, den existentiella hermeneutiken, 

som går ut på ett avslöjande av något fördolt. Det någon säger förmedlar ett språk som 

avslöjar vilka traditioner det tillhör. Det gäller att lyssna till det någon säger men också att 

ställa frågor till dem, till och med att ställa samma fråga flera gånger då det tenderar att öppna 

ny förståelse. Men risken med det existentiella tolkningssättet förutsätter att det alltid finns 

dolda problem bakom språket och söker en förklaring som inte finns (Alvesson & Sköldberg, 

1994:132-139).  
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    4.2  Receptionsforskning 

Receptionsanalys intresserar sig för hur medieinnehållets uppbyggnad skapar en speciell 

innebörd för individen i hennes sociala sammanhang. Fokus i receptionsforskningen ligger i 

hur mening skapas i relationen mellan text och publikens sätt att tolka den. I en studie frågar 

sig receptionsforskaren ”vad”, vilken mening som skapas vid användningen av media istället 

för Uses – and gratifikationsforskningen som istället frågar ”varför”. Dessutom kan man 

aldrig i en receptionsstudie förutse hur publiken kommer att förhålla sig till och förstå ett visst 

program, detta beror helt och hållet på individens egna erfarenheter. Mediereceptionen präglas 

av mediets intertextualitet, vilket innebär att det ständigt finns spår av andra texter i en enskild 

text. Detta bidrar till uppkomsten av uttrycket ”flow”, vilket menas att de förbindelser som 

finns mellan olika program och programtyper blivit fler och att gränserna suddats ut. 

Holmberg (1994) skriver att John Fiske har delat in dessa medietexter i tre olika nivåer:  

Primära texter, vilka är program som är producerade av kulturindustrin som uppträder i 

programtablåer samt i rutan. 

Sekundära texter, som är texter som ramar in och efterträder de program som sänds, 

exempelvis reklam. 

Slutligen de tertiära texterna, vilka är tittarnas egna texter, deras egna tolkningar av ett 

program, deras språkliga interaktion under tiden de tittar på programmet, deras diskussion om 

programmet efteråt, samt att i kläder eller dylikt försöker efterlikna karaktärer som 

förekommit i programmet de tittat på (Holmberg, O, 1994:89–90). 

Vi är främst intresserade i att forska kring de primära och de tertiära texterna, dessa är vår 

genomgripande röda tråd för att finna de svar vi söker hos våra informanter.   

Bruhn Jensen (2002) skriver om receptionsforskning i sin bok A handbook of Media and 

communication Research, där han menar att televisionen är det medium som stått i centrum 

för receptionsforskning, medan radio och tryckta medier har hamnat i skymundan, detta trots 

dess stora räckvidd och det faktum att många använder dessa medier dagligen. 
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Tillvägagångssätten har främst varit kvalitativa eftersom de då kan gå in mer på djupet och 

kan ge en bra bild av vad intervjupersonen anser om ett specifikt medium.  

Jensen skriver om en typ av receptionsforskning som handlar om publikens egna tolkningar 

av specifika medier. Här är det upp till publiken att försöka ”avkoda” mediet och hitta dess 

underförstådda meddelande. Forskaren David Morley som skriver i Jensens bok, gjorde en 

inflytelserik studie där han undersökte hur människor i olika sociala grupper tolkade nyheter. 

Även denna typ av receptionsforskning har tagit avstamp inom televisionen.  

En annan form av receptionsstudier är ett litet koncentrerat område i forskningsvärlden. Här 

försöker forskningen förklara hur media påverkar vårt vardagsliv. Vidare skriver Jensen att 

kvalitativa metoder gör det möjligt för receptionsstudier att belysa de olika stadierna av 

socialisation och institutionalisering.  Jensen menar att ett kvalitativt casebaserat närmande är 

att föredra när man ska dokumentera den kontextuella processen vad gäller tolkning, 

anpassning och integrering i vardagslivet (Bruhn Jensen, K, 2002:156-172). 

 

   5.    Metod och material  

Undersökningen baseras på kvalitativt material från fokusgruppsintervjuer där deltagarna 

diskuterat och svarat på frågor angående olika programserier, samt public service och 

kommersiella kanaler. Studien baseras även på en receptionsforskning av fokusgrupperna då 

de tittar på en specifik programserie. Vi har inte analyserat kroppsspråk eller fysiska 

reaktioner som ansiktsuttryck. Vi har fokuserat på de svar vi fått under intervjuerna samt 

respondenternas spontana åsikter och det de säger om själva programserierna. Vi ser 

receptionsprocessen som en mental process där publiken tolkar programserier utifrån sina 

sociokulturella erfarenheter som de finns representerade i hennes medvetenhet. Vi har 

genomfört två undersökningar vid två olika tillfällen, eftersom vi ansåg att materialet blev lite 

tunt. Denna undersökning utfördes efter att vi analyserat och sammanställt svaren. Skälet till 

denna fokusgruppsintervju var för att vi ville få ut mer om diskussionen om public service och 

kommersiella program. Vi ansåg inte att vi fått tillräckliga svar för att kunna göra en analys av 

resultatet. I efterhand ansåg vi att det var ett mycket bra beslut att göra en undersökning till 

eftersom vi fick mycket mer material att arbeta med så att vi kunde få svar på våra 

frågeställningar.  
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     5.1        Val av metod 

Vi anser att vårt val av metod, receptionsstudie, har varit rätt för att uppfylla studiens syfte 

och få svar på våra uppsatta frågeställningar. Val av metod kan alltid ifrågasättas och här vill 

vi uppmärksamma några av de problem som har uppkommit till följd av vårt val av metod.  

Ett val som alltid kan diskuteras är hur många informanter som ska vara med vid 

undersökningen. Ett enkelt svar på frågan är: ha med så många personer som behövs för att ta 

reda på det du vill veta.  Det vill säga tills du får en informationsmättnad av intervjun, då 

svaren du får börjar bli likadana och kan räkna ut att nästa svar kommer att bli detsamma.  Då 

har du redan fått ett resultat och kan arbeta vidare utan att behöva intervjua fler personer.  

Utifrån detta har informanterna för den här studien bestämts. Vi är medvetna om att 

kvalitativa studier får kritik för att det inte går att dra några generella slutsatser eftersom 

informanterna är för få. Ett annat problem kan vara att informanterna tenderar att komma ifrån 

ämnet under fokusgruppsintervjuerna. Vi fann det även svårt att ibland behålla informanternas 

koncentration. De började ibland sysselsätta sig med annat eller diskutera andra saker med 

varandra under studien.  

       5.1.1      Kvalitativ metod  

Hur den kvalitativa metoden ska definieras är inte självklart. Beaktande av och fokusering på 

öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium, även om en hel del kvalitativa metoder 

betonar vikten av kategoriseringar. Distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 

blir därmed något oskarp. Ett annat viktigt innehåll för de kvalitativa metoderna är att de utgår 

från studiesubjektens perspektiv, medan kvantitativa studier i högre grad utgår från forskarens 

idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson & Sköldberg, 

1994:10). Kvalitativ metod är bra att utgå ifrån om man som forskare försöker få en djupare 

analys och förståelse av studien till skillnad från kvantitativa studier som söker statistiskt 

kvantifierbara resultat. Varpå vi ansåg att en kvalitativ metod skulle passa vår studie eftersom 

syftet inte var att samla kvantifierbara resultat. Vi ville precis som hermeneutiken grundar sig 

på istället tolka och komma nära en persons medvetenhet, tyckande och tolkande. Kvalitativ 

forskning grundas i hermeneutiken, där dess teoretiska perspektiv är effektivt att använda sig 

av om man ska studera texter och bilder därför att de innehåller många tolkningsmöjligheter. 

Men nackdelen med denna kvalitativa metod kan vara att forskaren omedvetet låter sitt 
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subjektiva tolkande påverka hur denne resonerar sitt resultat. Det skulle kunna ses som en 

mindre vetenskapligt trovärdig studie (Hulth, 2006: 32). 

Heidegger argumenterar för betydelsen av tolkning utifrån den fenomenologiska traditionen. 

Han menar att tolkning bör relateras till den förförståelse som forskaren har. Vidare menar 

han att förförståelsen alltid är grundad i forskarens vardagsförståelse och är en nödvändig och 

samtidigt oundviklig del av att nå förståelse (Aspers, P, 2007:33–36). 

 

5.1.2      Tillförlitlighet  

Informanternas tillförlitlighet borde vara hög eftersom det är deras tro och åsikter om deras 

syn på programserier som efterfrågas, men eftersom vi ville veta vilken kunskap de har 

gällande public service och kommersiella kanaler så blev det en fråga om deras kunnande 

eller icke kunnande. Där är vi osäkra om den respondent som hamnade i kategorin 

omedveten, verkligen inte kunde svara på våra frågor eller om denne bara var ointresserad av 

att svara oss.  
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       6.      Programserier i studien 

De programserier vi har använt oss av i studien kommer att presenteras nedan.  Vi valde 

medvetet att visa två Tv-serier från public service samt två från kommersiella kanaler. Detta 

för att vi då kan se skillnader i diskussionen kring public service program och de 

kommersiella programmen. Dessutom tillhör Tv-serierna olika genrer varpå vi kommer att 

diskutera och reda ut skillnaderna mellan dessa: 

• Action/drama 

• Situationskomedi (sitcom) 

• Såpopera 

• Dokusåpa  

 

Samlingsnamnet för de olika programserierna kallar vi Tv-serier. 

6.1     Svensson, Svensson 

Serien handlar om familjen Svensson som bor i Vivalla utanför Örebro. Pappa Gustav är 

brevbärare, Mamma Lena jobbar på det lokala bankkontoret och är mer framgångsrik än sin 

man. Tillsammans har de två tonårsbarn, Lina och Max.  

Svensson, Svensson är en så kallad Situation Comedy vilken hör till den manusbaserade Tv-

produktionen främst utvecklad för radio. Situationskomediserierna kretsar vanligen kring en 

grupp fasta rollfigurer i en vardaglig miljö- hemmet, arbetsplatsen eller vänskapskretsen. 

Handlingen bygger på de humoristiska episoder som uppstår på dessa platser. I hemmiljö är 

vardagsrum vanliga i vilken Svensson Svensson utspelar sig i. Regeln som inte är något 

undantag är att publikskratt ligger på ljudbandet . Skratten kan antingen komma från en 

studiopublik eller vara pålagda i efterhand. Situationskomedin är en relativt ung genre i 

Sverige. Upplägget är starkt inspirerat av amerikanskt och engelsk sitcom. Exempel på andra 

Svenska Situationskomedier är: 

• Albert och Herbert 

• Rena rama Rolf 

• En fyra för tre 

• C/O Segemyhr 
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Svensson Svensson är en svensk TV – serie inspelad i studio med publik. TV – serien har 

även blivit pjäs och film. Mikael Ekman och Björn Gunnarsson var regissörer. Sammanlagt 

har det hittills spelats in 37 avsnitt uppdelade på 3 säsonger. Säsong 1 sändes hösten 1994, 

säsong 2 hösten 1996 och säsong 3 visas just nu, hösten 2007, i SVT 1. Det sista avsnittet från 

säsong 1 (där familjen Svensson firar jul) har blivit tradition sedan 2000 att visas varje 

julaftonskväll.  

Serien var en av de mest populära svenska situationskomedier som sänts.  

Under den andra säsongen hade serien alltid över 2.5 miljoner tittare 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensson,_Sven). 

 

  

     6.2      Sex and the City  

Sex and the City är en situationskomedi, men har tydliga inslag av såpopera. Tv-serier som 

tillhör genren såpopera sänds i följetongsformat dagtid. Såpoperan utmärker sig genom en 

kontinuerlig handling, främst om relationer mellan människor, utsträckt över flera säsonger 

utan något planerat slut. Handlingen är oftast enkel, och tittaren kan lätt börja följa serien mitt 

i en säsong. Vanligt är att en såpopera utspelas i en miljö där det finns ett begränsat antal 

personer, samt där man kan skapa ett visst mått av dramatik. Vanligt förekommande är 

tillbakablickar, som gör att nytillkomna tittare kan börja följa med mitt i serien, eller mitt i en 

säsong. Det som gör att Sex and the City inte helt och hållet är en såpopera är just att den 

bygger på situationshumorn.  Serien sänds kvällstid, den saknar tillbakablickar och bygger på 

olika kapitel. Det som gör att serien inte helt och hållet är en sitcom är att den saknar inspelat 

publikskratt och den utspelar sig på flera platser, rum och miljöer, alltså inte enbart i ett 

vardagsrum.  

 

Sex and the City handlar om Carrie Bradshaw och hennes tre väninnor Samantha Jones, 

Charlotte York och Miranda Hobbes, och deras liv som singlar i New York.  Boken Sex and 

the City baseras på Candace Bushnells spalt i tidsskriften New York Observer. Den första 

säsongen av programmet sändes mellan juni och augusti år 1998 på HBO. Carrie Bradshaw 

som är seriens huvudperson fungerar även som berättarröst, där varje avsnitt cirkulerar runt 

hennes arbete med att skriva sin spalt vid namn ”Sex and the City” som publiceras varje 

vecka i den fiktiva dagstidningen The New York Star. Serien har blivit mycket populär för 
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sina autentiska bilder från gator, klubbar, butiker och restauranger i New York, samtidigt som 

de tänjt på gränserna för mode och sexuell tabu. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sex_and_the_city).   

 

 

6.3       Prison Break  

Prison Break är en amerikansk action/drama TV- serie som i Sverige sänds på TV3 sedan 2 

januari 2006. Serien utmärks främst genom våld, spänning och action. Serien kretsar kring 

Lincoln Burrows, som dömts till döden för ett mord han inte begått. Hans bror Michael 

Scofield planerar i detalj i hur han ska rädda sin bror och rånar i desperation en bank, med 

avsikt att hamna i samma fängelse som sin bror . Men räddningen visar sig bli svårare och 

mer komplicerad än han trott när han tvingas blanda sig med några av fängelsets farligaste 

män. Den främsta skillnaden från de andra serierna ovan är att Prison Break inte är baserad på 

situationskomedi utan innehåller mestadels action och spänning. Däremot är serien precis som 

en såpopera begränsad till en och samma miljö, dock inte helt och hållet. Prisonbreak kan mer 

liknas vid en dramatisk långfilm uppdelad i etapper.  

Den 29 augusti 2005 hade serien världspremiär på den amerikanska kanalen FOX. 

Ursprungligen var enbart 13 avsnitt beställda, och serien var tänkt att avslutas i november 

2005. Då serien redan från start nådde höga tittarsiffror beslöt dock FOX tidigt att beställa 

ytterligare avsnitt, och mellan mars och maj 2006 sändes vad som kom att bli den första 

säsongens avslutande nio episoder. I augusti samma år inleddes seriens andra säsong. I 

Sverige sänds serien på måndagar klockan 22:00 på TV3 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Prison_break). 
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 6.4      Andra Avenyn  

Andra avenyn är en svensk dramaserie som började sändas hösten 2007 på Sveriges television 

(SVT). Serien tillhör kategorin dagtidssåpa, vilket innebär att den är en såpopera som sänds 

under dagtid. Exempel på andra svenska dagtidssåpor är: 

• Rederiet 

• Skilda världar 

• Tre Kronor  

• Hotel Seger 

• Skärgårdsdoktorn 

Manusförfattare till serien är Peter Emanuel Falck och Christian Wikander, programchef för 

drama på SVT väst, som bland annat skrev storyline åt Rederiet och Tre Kronor juni 2006 

meddelade SVT att man förde över pengar från nyhets- och samhällsprogrammen för en ökad 

satsning på drama, som bland annat omfattade den serie som skulle bli Andra Avenyn.  Våren 

2007 byggdes studion upp i Göteborg, där serien spelas in. Inspelningen började i juli. Fyra 

tonårskaraktärer rollbesattes under våren 2007. Denna rollbesättning blev en dokusåpa som 

sändes i sex delar. Dokusåpan är en genre som är en vidareutveckling av reality- tv och som 

namnet anger, är en blandning av såpopera och dokumentär. Ett antal personer placeras i en 

speciell miljö, ofta med element som provocerar fram intriger, konfliketr och romantik. 

Väldigt mycket filmat material klipps sedan ner till lagom stora avsnitt. Oftast är upplägget 

sådant att deltagarna röstas ut en efter en tills vinnare återstår som får en stor summa pengar.  

I detta fall en roll i Andra Avenyn. Exempel på andra dokusåpor är: 

• Big Brother 

• Top model  

• Paradise Hotel 

• Expedition Robinson  

Dramaserien vill berätta om Sverige 2007 genom att följa några familjer som bor i utkanten 

av storstaden – Vid Andra Avenyn. Serien behandlar problem som är vanliga i diverse 
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ungdomsserier. Exempel på dessa problem är, utpressning, kriminalitet, homosexualitet, 

graviditet och otrogenhet 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_Avenyn). 

 

 

      6.5  Presentation av resultat 

Alla intervjuer från anteckningarna analyserades och med detta finns alltid en risk, eftersom 

resultatet av analysen påverkas av den som tolkar svaren. Därför har vi valt att anteckna så 

ordagrant som möjligt och genast ställa samman svaren.  Detta för att undvika skilda 

tolkningar. När vi genomförde analysen insåg vi att vi på många ställen hade kunnat ställa 

följdfrågor som lett vidare till en intressant diskussion. Ett annat problem som kom upp var att 

eftersom vi antecknade ner på papper allt som sades så medförde det även svårigheter när vi 

skulle redovisa svaren. Detta berodde på att vi inte hunnit anteckna fullständiga meningar 

utan blev tvungna att i efterhand försöka komma ihåg exakt vad som sades. Därför kan man 

säga att vi har konstruerat svaren utefter så ordagrant som respondenterna svarade.  

 

6.6      Fokusgruppsintervju  

En fokusgrupp är en grupp som under en begränsad tid diskuterar ett förutbestämt ämne. 

Fokusgruppen är enligt Wibeck en produkt av socialt samspel (Wibeck, V,2002). 

Vi har genomfört fokusgruppsintervju med fyra olika grupper av ungdomar, detta eftersom vi 

ville att deltagarna skulle framföra sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och bidrar med 

sina erfarenheter. Denna interaktion mellan deltagarna ger då ett mer djupliggande svar på 

frågorna som blir belysta ur en mängd olika perspektiv, trots få deltagare. Ofta uppskattar 

även intervjupersonerna den delaktighet som intervjun erbjuder. Dock kan intervjun leda till 

begränsat resultat eftersom försökspersonerna känner varandra, likaså vi som intervjuar 

känner deltagarna. Sättet som frågorna ställs på är också avgörande för resultatet av 

intervjuerna. Intervjuerna har varit strukturerade då vi använt oss av en manual med 

strukturerade frågor som ställts. Dessa frågor är just de frågor vi velat få svar på och därför 

har manualen hjälpt oss att få fokusgruppen att hålla just fokus på den frågan vi ställer 

(Wibeck, 2000:128). 
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Vi ville med hjälp av fokusgruppsintervjuerna främst få fram attityder och åsikter gällande de 

frågor vi ställde om TV – serierna, public service och kommersiella kanaler för att kunna få 

svar på våra frågeställningar så att syftet med studien uppnås. 

Studiegrupperna har fått titta på olika programserier vi valt ut(se ovan). Därefter har vi 

föreslagit tid och plats då vi inledde vår undersökning. Vi visade även en tabell med olika 

programserier som respondenterna skulle sätta i rätt TV – kanal, då tittade vi främst på om de 

kunde peka ut programmen utefter public service kanaler samt kommersiella kanaler. Vi 

antecknade under fokusgruppsintervjuerna som underlag för vår framställning av resultatet.  

 

6.7       Strukturering av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuerna var av öppen muntlig karaktär och vi strukturerade intervjuerna på 

samma sätt som Birgitta Höijer gjort i sin forskning.  Hon använde sig av tre moment som vi 

delvis använt oss av: Spontana tolkningar, klass och genusaspekter, samt sociala 

erfarenhetsaspekter. 

I första delen av fokusgruppsintervjuerna ombads respondenterna att berätta hur de tolkat och 

uppfattat dels berättelserna/storyn som helhet och dels de olika scenerna sekvenserna i 

programmet samt om de väckte några tankar eller associationer. Frågorna hade därför en 

öppen karaktär som inbjöd respondenten att formulera de egna centrala perspektiven på 

programmet. 

I den andra delen av intervjun gick vi mer in på de centrala frågorna för undersökningen. Vi 

ställde även frågor gällande klass och genusaspekter för att se hur respondenterna skildrar 

karaktärerna samt programmet i sig, hur de ser på programmets budskap med mera.  

I den tredje delen av intervjun gick vi en sista gång igenom alla scener/sekvenser med 

fokusering på om respondenterna hade egna erfarenheter av eller kände till det som skildrades 

i serien. Syftet var att se vilka erfarenhetsscheman som potentiellt skulle kunna aktualiseras 

av tv- berättelserna. Vi ville få en uppfattning av hur respondenterna diskuterar kring 

skillnader mellan Public service- utbudet samt det kommersiella utbudet. 

    6.8       Urval  

Antalet undersökningspersoner och hur man exempelvis har gjort sitt urval av 

intervjupersoner diskuteras sällan i kvalitativa forskningsrapporter enligt Bengtsson (2000), 

vilket ger det underförstådda budskapet att den typen av frågor är tämligen oproblematiska 
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och oviktiga. Det är enligt Bengtsson dock uppenbart att vilka och hur många man talar med 

inverkar på undersökningens resultat (Bengtson, 2000:40–46). 

Vårt urval bestod av sammanlagt 25 respondenter, varav 13 killar och 12 tjejer, som 

medverkade i åldersgruppen 20 – 25 år. Vi valde dessa åldrar för att det är liknande vår egen 

ålder och för att man ses som ungdom i denna ålder, då vi vill undersöka hur ungdomar ser 

och tycker om programserier. Av dessa respondenter blev det 4 grupper med 6 personer i 1:a 

gruppen, 7 personer i både grupp 2 och 3 och i grupp 4 blev det 5 personer (se tabell nedan). 

Varje program visades vid ett enskilt tillfälle, alltså ett tillfälle vardera för varje grupp och 

program. Därmed såg ingen respondent mer en ett program. Detta urval kan kallas för ett så 

kallat ”snöbollsurval”, vilket innebär att deltagarna rekryterats ur privata och bekantas 

umgängeskrets. Det har inte gett någon inverkan i vår undersökning eftersom vi inte ville 

uppnå någon form av representativitet i en statistisk bemärkelse. Vårt huvudsyfte har istället 

varit att få exemplifierande material. Vi har medvetet valt att dela in informanterna i killar och 

tjejer, detta för att vi ville se om det fanns någon skillnad i resultatet. Däremot har vi inte 

tänkt studera VARFÖR det blev skillnad i resultat killar och tjejer emellan.  

 

 

Grupp 1 2 3 4 

Kön Killar  Killar Tjejer Tjejer 

Ålder 20-24 22-25 22-24 22-24 

Antal 6 7 7 5 

Program Svensson, 

Svensson 

Prison 

Break 

Sex and 

the City 

Andra 

Avenyn 

 

För varje grupp tog det sammanlagt ca 2 timmar att genomföra programvisning samt intervju.  

Valet av programserier baseras på att vi ville få med program från både kommersiella kanaler 

samt public service kanaler. Sedan utgick vi från serier vi båda sett innan. Vi fördelade 

programmen så att en grupp från tjejerna och en grupp från killarna fick titta på en serie från 

en public service kanal. De andra två återstående grupperna, en grupp tjejer och en grupp 

killar, fick titta på en serie från en kommersiell kanal. Detta för att vi ville få en diskussion 

från båda håll trots att varje grupp enbart fick titta på ett program vardera. Serierna tilldelades 
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på måfå och har alltså inte att göra med vilken serie vi tyckte passade bäst för en specifik 

grupp.  

   

 

 

 

 6.9    Programvisningarna  

Vi bestämde tid och plats med våra respondenter där vi varje gång kom hem till en av 

studiepersonerna ifrån varje grupp och utförde receptionsstudien. Trots att tidigare 

receptionsforskningsstudier beskrev hemmamiljön som en opraktisk miljö att genomföra 

studierna i valde vi ändå att utföra dem där.  

Höijer menar att det är svårt att ordna en ostörd visning och intervjusituation i hemmen och 

att faktiskt många föredrar att få komma till en annan plats. Vi förklarade innan visningen att 

vi skulle göra en undersökning för vårt skolarbete men gick inte in på några detaljer. Vi sade 

även att vi vore tacksamma om de kunde hålla sig ifrån rök – och andra pauser under tiden vi 

genomförde intervjuerna samt visade programmen.  Alla grupper uppmanades att titta som 

vanligt på programmet. Direkt efter programvisningen började vi med fokusgruppsintervjun.  

Intervjuerna ägde rum i en informell och avspänd atmosfär där te och kaffedrickning ingick. 

Direkt efter undersökningen redovisade vi studien utefter våra anteckningar eftersom vi inte 

ville glömma av det som sades.  

 

     6.10    Respondenterna  

Grupp 1 fick titta på Svensson, Svensson 

Johan 23          student, läser på Chalmers 

Marcus 24        arbetar med båtar 

Johan J.  20      bror till Marcus, arbetar på ett lager  

Adrian 23         studerar ekonomi, KY – utbildning 

Jesper 23         arbetslös, nyss hemkommen från ett år i USA 

Richard 22        studerar på Chalmers  

Grupp 2 fick titta på Prison Break, 22-25 
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Alex  22                 arbetar på resebyrå 

Martin 25               arbetar som bartender i Oslo 

Andreas  22          arbetar  på DHL 

Andreas L. 22         studerar på Chalmers 

Jesper 25               arbetar som butikschef för Lidel 

Anders 25               tar sin examen i ekonomi till julen 2007 

Johan 24               arbetskamrat med Andreas 

Jon 23                  arbetar som fritidsledare  

 

Grupp 3 fick titta på Sex and The City  

Hanna 23            arbetar som designassistent  

Lisa 24                 studerar  technology management i Lund 

Karin 24  studerar Väg och Vatten, ingenjör i Lund 

Maria 24             arbetar i butik 

Sofia 22               studerar maskinteknik på Chalmers 

Camilla 24         jobbar på bandet på Volvo  

Pernilla 23          mammaledig, arbetskamrat med Camilla 

 

 

Grupp 4 fick titta på Andra Avenyn 22-24 

Kicki 23              studerar biokemi på Chalmers 

Louise 22           arbetar som bartender i Oslo 

Sophie 24          arbetar i möbelaffär 

Tina 22               arbetar som hårfrisörska 

Julia 22              studerar design i Borås 

 

De olika grupperna innehöll både akademiker, arbetslösa och ungdomar med olika arbeten. 

Detta visar att vi inte enbart baserat studien på en samhällsgrupp utan på flera grupper vilket 

gör vår studie mer trovärdig.  
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      6.11    Undersökning 2  

Denna undersökning gjordes efter att vi hade genomfört receptionsstudien och 

fokusgruppsintervjuerna. Vi plockade ut två frivilliga respondenter från varje grupp, 4 killar 

och 4 tjejer för en fokusgruppsintervju. Skälet till denna fokusgruppsintervju var för att vi 

ville få ut mer om diskussionen om public service och kommersiella program. 
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 7.    Analys och resultat 

Resultatet från intervjuerna redovisas i detta kapitel utifrån olika kategorier. Inom varje 

kategori redovisas svar som respondenterna lämnade vid intervjuerna. Det är inte alla 

respondenternas svar som redovisas i alla kategorier. Resultatet redovisar de skilda idéer och 

uttalanden som respondenterna gav uttryck för och ett redovisat tankesätt representerar 

samtliga respondenter som svarade likadant. De frågor som ställdes under 

fokusgruppsintervjuerna finns i bilaga1.  

 

    7.1    Resultat av frågeställning 1 och 2 

1. Hur medvetna är ungdomarna av vad som kännetecknar public service kanaler 

respektive kommersiella kanaler?  

2. Är ungdomarna medvetna om vilka programserier som tillhör public service kanaler 

respektive kommersiella kanaler. 

Vi visade även en tabell med olika programserier som respondenterna skulle sätta i rätt tv- 

kanal, då tittade vi främst på om de kunde peka ut programmen utefter public service kanaler 

samt kommersiella kanaler 

Tabell 1 sammanfattning av resultat vid intervjuer 

Kategorier Antal respondenter  Kännetecknas av  

Medveten  10 st.  6 tjejer och 4 killar vet skillnaden mellan PS och 

Kommersiella kanaler, och 

vet vilka program som tillhör 

vilken kanal. 

Något medveten 10 st.  5 tjejer och 5 killar vet delvis skillnaden mellan 

PS och kommersiella kanaler 

och delvis vilka program som 

tillhör vilken kanal. 

Något omedveten 4 st. 1 tjej och 3 killar vet att PS inte har 

reklaminslag däremot endast 
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2 st. som visste vilka 

program som tillhörde rätt 

kanal. 

Omedveten  1 kille  Har ingen uppfattning av 

varken PS utbudet eller 

kommersiella kanaler 

 

Respondent medveten  

Respondenten kan redogöra för skillnaden mellan Public Service och kommersiella kanaler 

och vet vilka programserier som ingår inom rätt kanal, samtliga respondenter inom denna 

kategori svarade alla rätt.  

Respondenten argumenterar och diskuterar Public service begreppet på ett ledigt och 

kunnande sätt. De tänker även ibland även på utbudet som finns mellan kanalerna. De 

diskuterar skillnader, fördelar samt nackdelar med kommersiell tv samt public service tv. 

(Jesper 23) ”Man kan ju förstå att alla måste kunna få ta del i televisionens värld även om 

man är flykting och inte förstår det svenska språket, det är därför UR finns till bland annat. 

Alla grupper ska liksom nås. Därför är det bra att SVT har dessa program.  De kommersiella 

kanalerna visar mest serier som är utländska och är inte lika måna eller inriktade på den 

breda målgruppen.  Public service är mer till för att tjäna befolkningen medan de 

kommersiella kanalerna som kanal 5 mer visar program som de tror underhåller 

människorna…” 

Vad gäller milstolparna för public service ändamål och syfte för medborgarna är för 

respondent medveten, ett välkänt fenomen och redogör själv för dem.  

(Maria 24) ” Public service ska serva allmänheten och inte ha någon reklam mellan 

programmen… SVT är public service och ska vara till för en bred målgrupp så att alla kan ta 

del av tv med mera… men nackdelen med kommersiell tv är ju all reklam som visas…” 
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Respondenterna redogör för programutbudet i public service kanalerna för att påvisa 

skillnader med de kommersiella kanalerna.  

(Tina 22) ”Eftersom SVT har som policy att vara till för allmänheten är det en god idé att 

visa ett brett utbud av program, de kommersiella programmen är oftast amerikanska serier.” 

Tänker ni någon gång på om det är en public service eller en kommersiell kanal ni tittar på?  

 

(Tina 22)”Nej bara att det är irriterande med reklam i de kommersiella kanalerna. Men jag 

reflekterar aldrig över varför SVT visar ett visst program. Däremot kan man se ganska lätt 

vilket program som tillhör de kommersiella kanalerna.” 

 

Respondent något medveten 

Respondent tillhörande denna kategori klarar delvis av att dela upp vilka programserier som 

tillhör kommersiella samt public service kanaler. Åtta av tio respondenter svarade alla rätt De 

kan däremot inte helt och hållet redogöra för public service milstolpar.  

(Jon 23) ”Public service har ingen reklam i alla fall och kommersiella kanaler har mer 

utländska program annars vet jag inte. SVT är public service… det verkar som att de visar 

fler olika program än kommersiella kanaler.”  

Denna grupp reflekterar inte när de sätter på tv:n om det är en public service eller en 

kommersiell kanal de ser på.  

(Alex 22)”När jag sätter på tv vet jag oftast vad jag ska titta på… vissa dagar som har flera 

serier i rad, men det är bara i kommersiella kanaler som kanal 5 å så nu när jag tänker 

efter…” 

Diskussionen kring public service samt kommersiella kanaler blev tunn eftersom de inte 

kunde redogöra för skillnaderna ordentligt, de gissade sig fram en del.   

Däremot diskuterade de skillnader programutbudet emellan som skillnader mellan kanal 1 och 

kanal 5,  

(Tina 22)”Tillexempel ”fråga Olle” skulle aldrig ettan visa, sådana program som är lite mer 

”vågade” än andra program, SVT visar istället typ UR där man kan lära sig ett nytt språk.”  
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Respondent något omedveten 

Denna grupp var mer eller mindre både ointresserade och oengagerade i diskussionen kring 

Public service och kommersiella kanaler. Endast två av fyra respondenter kunde peka ut rätt 

program till rätt kanal. De ställde sig frågande till skillnaderna mellan kommersiella kanaler 

samt public service kanaler, respondenterna tvekade när de svarade och de ställde gärna en 

motfråga i sitt svar.  

(Johan J 20) ”Public service kanaler har väl ingen reklam?! Eller?” 

Diskussionen kring public service var näst intill obefintlig, de svarade på frågorna men visste 

inte rätt svar gällande public service milstolpar eller redogöra för skillnaderna mellan public 

service och kommersiella kanaler.  

De kunde svara på frågan om programmet de just tittade på kom från en public service kanal 

eller en kommersiell kanal. Respondenterna diskuterade istället skillnaderna mellan utbudet 

av kanalerna. 

(Richard 22”Kommersiella kanaler tror jag har mer action och filmer… dessutom visas mer 

program på engelska än på svenska…” 

 

Respondent omedveten  

Denna respondent var oerhört oengagerad och vi tror att han visste mer än han sade och 

visade. Eftersom han inte svarade seriöst på alla frågor räknar vi inte med hans svar i 

beräkningen. Ingenting han sade visade ett kunnande om public service och kommersiella 

kanaler. Därför ingår denna respondent i denna kategori, omedveten. 
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7.2   Vad är det som skiljer public service och kommersiella kanaler åt i medvetandet 

hos ungdomar, som speglas i receptionen av olika typer av serier?  

 

För att få svar på denna frågeställning har vi kompletterat med svaren från den andra studien i 

denna analys. Vi försökte att leda in respondenternas diskussion på olika aspekter vi ville att 

de skulle diskutera. Detta för att se hur respondenterna resonerar kring public service 

programserier till skillnad från de kommersiella serierna. Denna gång har vi inte delat in 

respondenterna i kategorier eftersom det var själva samtalen dem emellan som var det viktiga.   

Vi ledde vi in dem på diskussionen om de tycker att det är skillnad på programmen från 

Public service och från kommersiella kanaler. Detta hade de redan på sätt och vis diskuterat 

men nu gav vi dem möjlighet till en vidare diskussion där de kunde svara, hålla med och 

argumentera med varandra i ett mer öppet perspektiv.  

Till skillnad från de kommersiella kanalerna så menar SVT att det är mål och mening som är 

det viktiga med programmen. Ett anpassat utbud helt enkelt. Vi frågade om respondenterna 

om de kan se att en serie kommer från en public service kanal? Iså fall på vilket sätt om de 

utgår från den serie de just fick se.  

Det visade sig att respondenterna hade mycket åsikter gällande programutbudet generellt.  De 

påpekar skillnaderna och diskuterar varför exempelvis SVT inte har liknande serier som kanal 

5 eller 3 har.  De märker en tydlig skillnad mellan kanalerna.  

(Sofia 22)”det märks tydligt att PS kanaler har ett utbud anpassat efter allmänheten, eftersom 

de har ett bredare utbud….Man vet ju när man tittar på någon kommersiell kanal eftersom 

det är reklam med, men även för att programmen oftast är amerikanska produktioner… det 

förekommer även fler programserier. Serier som Sex and the City är även kommersiellt på ett 

visst sätt eftersom de försöker inspirera tjejer till shopping och att leva lyxliv det som Carrie 

har på sig blir populärt och stiger i värde och så vill ju andra köpa och så spinner hjulet 

vidare. Det är ju ren reklam bara serien i sig.” 

(Kicki 23)”SVT skulle ALDRIG visa Paradise Hotel eller Big Brother, det är liksom för 

tabubelagt. I Andra Avenyn tycker jag att det visar att SVT är mer seriösa i sina serier och 

försöker att lära mer än att roa. Men i Andra Avenyn så har de kombinerat det bra på något 

sätt. Jag menar jag är tillexempel helt galen i” homo-paret” Kim och Adam. Det är så bra att 
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SVT visar upp homosexuell kärlek på bästa sändningstid så kanske hatet mot homosexuella 

minskar. Det verkar som att SVT vill vara alla människor till lags.” 

(Sofia 22)”Nyheterna sänds ju på SVT, de seriösa i alla fall… kanal 3 har så oseriösa 

nyheter.  

(Julia 22)”SVT har ”snällare” program som Svensson, Svensson, den serien är typiskt SVT 

och är verkligen till för hela familjen.” 

(Sofia 22)”Ja och Sex and the City är liksom inte till för familjen, utan det är ju ungdomar 

framförallt tjejer som vill titta på det.”  

(Anders 25)”Det känns som att de kommersiella kanalerna inte har ett lika brett utbud utan 

sänder mer vad de vill….men annars kan man se till exempel på skådespelarna i en serie, i 

public service är de ofta svenska. Jag tycker att det märks tydligt i Andra Avenyn att det är en 

public service produktion.” 

 

Vi frågade respondenterna om hur det kunde komma sig att man såg denna skillnad. Varför 

just Andra Avenyn skiljer sig mot de andra serierna. 

(Hanna 23)”Skådespelarna är så dåliga . Det är liksom aldrig någon spänning eftersom det 

inte blir så trovärdigt när man sitter och stör sig på skådepelarna. När man tittar på sex and 

the city eller CSI eller någon annan serie från de kommersiella kanalerna så lever man sig 

mer in i storyn eftersom man inte sitter och stör sig på skådespelarna. ” 

(Camilla 24)”Alltså man kan känna igen sig i Svensson, Svensson? Pappan i serien, Gustav 

och min pappa är jättelika, ibland blir det så fel bara.  Det finns massor av sådana 

pappor…” 

(Sophie 24)”Men man kan nog relatera till tjejerna i sex and the City mer, om man är tjej i 

alla fall… tjejerna i serien lever ju det liv som vi själva vill leva på ett sätt. i New York och 

bara göra som de själva känner för att göra… sedan har ju alla karaktärerna olika sätt att 

vara och uppträda. I ett kompisgäng kan man nästan alltid peka ut vem som är Carrie, 

Samantha med mera.”  

(jesper 25)”Men både Svensson, Svensson är ju situationskomedier, tänk till exempel Prison 

Break som är mycket mer otrovärdig. Jag tycker att serien förutsätter att människor inte ska 
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ställa sig frågandes till en del luckor i handlingen. Jag tycker att det är alldeles för enkla 

lösningar på svåra problem och helt verklighetsfrånvända händelseförlopp. Men å andra 

sidan kanske det kan förutsättas när det handlar om en serie där huvudkaraktären ser ut som 

en fotomodell, men har hela kroppen tatuerad med en kryptisk karta.  

(Sophie 24)”Fast det är den ju inte egentligen, alla karaktärer i serierna är ju påhittade! Jag 

tycker att den största skillnaden är stilen i serien och i de miljöer som visas upp är vardagligt 

realistiska och ger prov på olika stads-/skol- och hemmiljöer. Ingen spektakulär kostym eller 

actionscener bjuds men däremot är dramatiken i relationerna större än i de andra serierna. 

(Tina 22) ”jag håller med. Det verkar som att Andra Avenyn verkar leta efter en mer 

”modern” känsla i sitt berättande då den även innehåller fantasiscener där karaktärernas 

innersta tankar och drömmar gestaltas bildligt, så att man kan se precis vad karaktären 

tänker och drömmer.  

(Jesper 25)”Ja men alla lever inte i samma verklighet, vardagen i Svensson, Svensson är mer 

lik vår egen vardag än den i Prison Break! Eller hur?” 

(Andreas L 22)”Det beror ju på vem du frågar, min vardag ser inte ut som någon utav dem. 

Men Andra Avenyn är ändå värst, okej att det är samhällsproblem de tar upp i serien, men de 

blir inte trovärdiga för det eftersom man inte kan känna att det är äkta.” 

Här tog respondenterna upp igenkänningsfaktorn i serierna och betydelsen i att känna igen sig 

i miljön, hur karaktärerna beter sig ser ut och handlar. En återkommande aspekt 

respondenterna tar upp är, trovärdigheten. Enligt respondenterna är det mycket viktigt hur 

pass trovärdig en serie är. Merparten ansåg ändå att Andra Avenyn är minst trovärdig. Och vi 

ville veta vad det berodde på. Tror ni att det beror på att man jämför sitt eget liv i viss mån? 

(Tina 22)”Ja på sätt och vis. I Andra Avenyn hittar vi alla olika sorters ungdomar som man 

kan förlika sig med i när man var lika gammal även fast jag inte hade deras problem så hade 

alltid någon man kände eller visste vem det var som hade liknande problem. De problemen 

som kriminalitet och graviditet är ju tyvärr mycket vanligt i samhället, och dessutom i allt 

yngre åldrar. Men man kan ändå inte känna att det är äkta i Andra Avenyn. Man bara stör sig 

på skådespelarna hela tiden”.  
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(Tina 22)”Andra avenyn känns som att den sticker ut lite från de andra serierna. Det är 

ingen direkt typisk serie som public service visar. Men inte heller en serie som de 

kommersiella kanalerna skulle visa.  Dels för att det är en form av en tävling och för att det 

är så dåliga skådisar…det blir ingen spänning. Det känns som att det är ett försök för SVT att 

försöka förnya sig och bli mer vågade att sticka ut på något sätt.” 

Vi frågade vilken serie respondenterna kunde relatera till mest? 

(Jesper 25)”Svensson, Svensson, för att den är så svensk och den har alla våra traditioner 

med, som påsken, julen etc. Den serien representerar ju svenska folket på något sätt och det 

är ju också det som gör den så rolig. Att den driver med själva svenskheten.” 

Här återkommer respondenterna till igenkänningsfaktorn och de diskuterar även fenomenet 

”svenskhet” hur vi som svenskar lever och firar olika sorters traditioner. Här kan 

respondenten tyckas känna en viss närhet eftersom denne känner igen sig i hur hon lever i sin 

familj med olika normer etc, men även hur vi som svenska folket i helhet uppträder i våra 

egna traditioner.  

(Camilla 24)” Jag brukar titta på Sex And The City ibland för att få klädinspiration. 

Dessutom kan man alltid hitta någon kompis i de olika karaktärerna.”  

Vi kan härmed relatera till Karen Klitgaard Povlsens studie om Beverly Hills, där hon kom 

fram till att ungdomarna ofta kopierade karaktärernas kläder och frisyrer. Hon berättade att 

serien hade påverkan på klädaffärernas försäljning. Hennes studie visade även att 

igenkänningsfaktorn var hög i Beverly Hills eftersom man kunde se serien som en verklighet. 

Här kom hon fram till det som även vår studie visar, att verklighetsuppfattningen i en serie är 

mycket viktig i hur en person uppfattar och tolkar en serie. Ungdomarna i Karens studie 

kunde förlika sig med karaktärerna, hur de klädde sig, deras miljö, att bo hemma osv.  

Resultatet av studien visar att 20 av 25 respondenter tillhörde kategorierna: respondent 

medveten samt respondent något medveten om att programmet sänds på en public service 

kanal respektive en kommersiell kanal. De argumenterar och diskuterar Public service 

begreppet på ett ledigt och kunnigt sätt. Ungdomarna diskuterade skillnader, fördelar samt 

nackdelar med kommersiell TV samt public service TV. Dock diskuterar aldrig ungdomarna 

om detta med varandra utanför denna studie.  
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Studien visar även att ungdomar inte tänker på om det är en public service kanal eller en 

kommersiell kanal de tittar på, de påpekar däremot att reklamen är ”jobbig.” 

Vad gäller milstolparna i enlighet med public service ändamål och syfte för medborgarna är 

för merparten av ungdomarna ett välkänt fenomen och redogör själva för dem. 

Respondenterna redogör även för programutbudet i public service kanalerna för att påvisa 

skillnader med de kommersiella kanalerna och diskuterar varför exempelvis SVT inte har 

liknande serier som kanal 5 eller 3 har.  De märker en tydlig skillnad mellan kanalerna.  

Resultatet visar även att ungdomar förhåller sig till de olika serierna på olika sätt beroende på 

vilken serie de tittar på.  Ungdomarna kan känna igen sig i många av karaktärerna och känner 

mer för vissa karaktärer än andra. Igenkännandet i karaktärerna var hög i Svensson, Svensson.  

Varje informant kunde peka ut någon familj som var lik familjen Svensson. Precis som i 

Nordlunds studie om Skilda Världar ansåg respondenterna att karaktärerna var ”vanliga” 

människor som dem själva och det gjorde att man kunde relatera till sig själv och ens egen 

vardag.  

I Andra Avenyn kunde alla ungdomarna på något sätt känna igen sin egen uppväxt eller 

kompisar som suttit i samma situation som karaktärerna. Många av de problem som tas upp i 

serien är vanliga tonårsproblem och informanterna kunde berätta om liknande upplevelser. 

Men dock tyckte respondenterna att trots att de kunde känna igen sig i seriens olika 

handlingar så var den ändå inte trovärdig eftersom de upplevde att Andra Avenyn inte var en 

riktig serie. Det berodde på upplägget av själva programserien av Andra Avenyn.  De störde 

sig även på skådespelarna, eftersom de var amatörer och inte kunde spela bra. Likt studien om 

Falcon Crest så såg inte respondenterna någon verklighet i Andra Avenyn. 

Sex and the city kom på tredje plats i diskussionen kring hur ungdomar förhåller sig till 

serien. I detta fall var det enbart tjejer som kunde hitta karaktärsdrag hos sig själva och hos 

kompisar. Det är inte så konstigt eftersom alla karaktärer är just tjejer. Studien visade att Sex 

and the city inte riktigt passade in i ungdomarnas vardag utan serien var mer som en dröm 

ungdomarna själva ville uppleva. Storstaden New York, karaktärernas sätt att leva var 

tilltalande för ungdomarna men även långt borta från verkligheten. Däremot brukade tjejerna 

hitta inspiration i kläder och frisyrer som karaktärerna i serien hade. De ville gärna likna 

seriens karaktärer rent utseendemässigt.  
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Det blev delade meningar kring diskussionen om hur pass verklighetsbaserade serierna är i 

förhållande till hur man som ungdom förhåller sig till serien. Några respondenter menade på 

att Prison Break inte var lika trovärdig som exempelvis Svensson, Svensson eftersom den är 

mer overklig enligt dem. Men det beror helt på vem du frågar menade vissa.  

Andra Avenyn var den serie ungdomarna diskuterade huruvida man kunde se om det var en 

serie från public service.  De menade att den inte var en typisk produktion från public service 

utan att den stack ut från de andra serierna. Men de menade även att serien inte heller var en 

typisk kommersiell produktion. Det berodde mestadels på hur serien var upplagd men också 

att det var dåliga skådespelare.  
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8.    Slutdiskussion 

Vi människor spenderar mycket tid framför TV:n och ofta följer vi en eller flera typer av 

serier. Serier förekommer både i kommersiella kanaler och i public service kanaler. Syftet 

med denna studie var att ta reda på om ungdomar vet vad public service (PS) kanaler och 

kommersiella kanaler har för syfte och vad skillnaden mellan dessa är. Även vad det är som 

skiljer public service och kommersiella kanaler åt i medvetandet hos ungdomar, som speglas i 

receptionen av olika typer av serier?  

Resultatet av studien visar att 16 av 22 respondenter tillhörde kategorierna: respondent 

medveten samt respondent något medveten. Resultaten visar att ungdomar är medvetna om 

vad skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler är. De argumenterar och 

diskuterar Public service begreppet på ett ledigt och kunnande sätt. Ungdomarna diskuterade 

skillnader, fördelar samt nackdelar med kommersiell tv samt public service tv. Dock 

diskuterar aldrig ungdomarna om detta med varandra utanför denna studie.  

Det intressanta i undersökningens resultat var att se vilka faktiska ”signaler” som ungdomarna 

kännetecknar public service jämfört med de kommersiella kanalerna, det vill säga hur de 

”läser av ” olika typer av serier.  

En stor del av vad som kännetecknar de kommersiella kanalerna enligt ungdomarna är att de 

visar mer ”vågade” serier. Både Big Brother samt i Paradise hotel är skapta för att skapa 

debatt och ofta handlar det om ämnen som sex, kärlek och om att blotta sig själv och låta 

andra inkräkta på privatlivet. Medan man i SVT inte skulle våga sända en sådan typ av 

dokusåpa. Man kan tänkas påstå att SVT sänder mer seriösa och tillbakahållna program som 

inte vill sticka ut för mycket och tenderar då att bli en smula tråkiga eller mindre intressanta 

och spännande.  

Ungdomarna diskuterar även TV-nyheter på respektive kanal. Även här handlar diskussionen 

om huruvida seriös kanalen är som sänder. De menar att det inte är lika strikta 

nyhetsuppläsare utan ofta har en bakgrund från nöjeslivet och att de ofta klär sig mer ledigt.  

Ännu en signal som visar att en viss serie tillhör kommersiella kanaler handlar om 

målgruppsanpassning. Varje serie i de kommersiella kanalerna är anpassat till en specifik 

målgrupp som enligt respondenterna är mycket tydligt. Det man kan tänka sig här är att varje 

serie i de kommersiella kanalerna har en mycket tydlig statistik på vilka det är som tittar på en 

specifik serie. I public service är programmen riktade till alla målgrupper oavsett program.  
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Ett kännetecken som skiljer Public service och kommersiella serier åt är igenkänningsfaktorn 

som enligt respondenterna är en mycket viktig aspekt.  

Att Svensson, Svensson och Andra Avenyn ansågs som de serier man kunde förhålla sig till 

mest kan enligt oss bero på att SVT vill visa serier till en bredare målgrupp där människor kan 

känna igen sig och identifiera sig med karaktärerna.  Svensson, Svensson är en ”snäll” serie 

som vem som helst kan titta på och känna igen sig i. Likaså Andra Avenyn där vanliga 

samhällsproblem tas upp och man kan känna igen sig. De andra serierna ligger lite långt borta 

i just igenkänningsfaktorn. Det är inte ofta man hamnar i fängelse eller skjuter med vapen 

etcetera som i den kommersiella serien Prison Break menade någon. 

Men precis som i studien kring Falcon Crest och Beverly Hills var det ändå gemensamt för 

alla serier att informanterna på något sätt kunde känna igen sig i serierna, antingen i 

karaktärerna eller med en viss scen/händelse. Det kan tyda på att oavsett om det är en serie 

från public service eller från en kommersiell kanal är att de måste innehålla någon typ av 

igenkänningsfaktor för att upplevas som en trovärdig serie.  

I vår studie har vi haft mycket hjälp av den tidigare forskning vi beskrivit eftersom vi lättare 

kunnat se nackdelar och fördelar med deras val av tillvägagångssätt. Vi har även kunnat tyda 

vissa likheter i våra resultat med tidigare forskning.  Exempelvis som i studien kring Falcon 

Crest och Beverly Hills att det var gemensamt för alla serier att informanterna på något sätt 

kunde känna igen sig i serierna, antingen i karaktärerna eller med en viss scen/händelse.  

Vi anser att vårt val av metod, en receptionsstudie har varit rätt för att uppfylla studiens syfte 

och få svar på våra uppsatta frågeställningar. Val av metod kan alltid ifrågasättas och här vill 

vi uppmärksamma några av de problem som har uppkommit till följd av vårt val av metod.  

Vi är medvetna om att kvalitativa studier får kritik för att det inte går att dra några generella 

slutsatser eftersom informanterna är för få. Vi anser dock att det inte är själva antalet 

respondenter som alltid behöver vara problemet i sig utan faktorer som: brist i utförandet av 

intervjuerna vilket vi hade. Under intervjuerna missade vi många viktiga följdfrågor som hade 

kunnat skapa en bredare debatt och därmed också tyngre material att analysera. Men eftersom 

vi insåg detta efter studiens gång och kompletterade med ännu en undersökning så anser vi att 

materialet vi samlat in och analyserats har varit mer än tillräcklig för att kunna dra generella 

slutsatser.  
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Ett annat problem kan vara att informanterna tenderar att komma ifrån ämnet under 

fokusgruppsintervjuerna. Att hålla informanterna inom det ämne man vill att de ska diskutera 

kunde ibland bli svårt då informanterna började sysselsätta sig med annat eller började 

diskutera andra saker med varandra under studien. Men detta problem varade inte länge utan 

efterhand som undersökningen pågick hittade vi slutligen en god strategi för att hålla 

informanterna inom det ämnet som skulle diskuteras. Även här gjorde kompletteringen av den 

extra undersökningen att vi fick respondenternas fulla koncentration kring ämnet.    

Alla intervjuer sammanställdes och med detta finns alltid en risk, eftersom resultatet av 

sammanställningen påverkas av den som tolkar svaren. Därför har vi valt att anteckna så 

ordagrant som möjligt och genast ställa samman svaren. Detta för att undvika skilda 

tolkningar.  

 

Fortsatt forskning  

Under insamling av material och bearbetning av detta kom vi fram till nya frågor som skulle 

vara intressant att får svar på. Vi skulle som fortsatt forskning förslå en studie om varför tjejer 

tillhör gruppen som är medvetna och killar mindre omedvetna. Vi lämnar denna genusfråga 

obesvarad. 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Sex_and_the_city   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensson,_Sven 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor  

(observera att det ställdes följfrågor) 

Spontana tolkningar: 

Vad tycker ni om serien? 

Varför tittar ni på just denna? 

Vet ni skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler? 

Vet ni om serien ni just tittade på kommer från en public service kanal eller 

kommersiell kanal? 

Tänker ni någon gång om det ni tittar på kommer från en public service kanal eller en 

kommersiell kanal?  

Vilka kanaler tittar ni främst på? 

Tycker ni att det är skillnad på innehållet från public service kanaler och kommersiella 

kanaler? 

Om ja på föregående fråga, på vilket sätt? Berätta! 

Kan ni relatera till programmet på något sätt? Om ni kan känna igen er i olika 

situationer eller i karaktärerna som visas? 

Redogör för vilka programserier som visas på kommersiell kanal resp. public service 

kanal. 
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Bilaga 1 forts. 

Vilka programserier tillhör public service respektive kommersiella kanaler? 

Desperate Housewife’s 

Sex and the city 

CSI 

Lost 

Prison break  

Ugly Betty 

Grey´s Anatomy 

Las Vegas 

OC 

Svensson Svensson  
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Bilaga 2 

Årsrapport 2006 från MMS.se 

 

Hela TV-befolkningen. Räckvidd i procent i olika befolkningsgrupper genomsnittlig dag, 

sett minst 5 sammanhängande minuten 

 

Totalt      Män      Kvinnor      3-14      15-24      25-39      40-59      60+ 

 

Totalt         70,8         70,3         71,2        62,8        53,7        71,3         72         

82,7 

SVT1          42,7         42,4         42,9         30,8        18,9        36,8         45,7      64,1 

SVT2           33            33,1         33            8,6          12,7        24,8         36,8      61,4 

TV3 19,7         17,9         21,5         13,2        22,5        25,5         20         17,1 

TV4 39            37,3         40,6         21,9        26,1        39,8         42,7      51,3 

Kanal 5 19            18,7         19,4         13,1        23,7        27,1         18,8      13,6 

ZTV 9,3           10,9          7,7          6,5          13,1        13,7          8,5        6,2 

MTV 3,9            4,3           3,4          4,2          8,3           6,4           2,3        1,1 

Discovery 4,8            6,3           3,3          2,5          4,7           6,4           5,8        3,7 

Eurosport 4,4            6              2,8          1,9          2,2           3,7           4,3        7,8 

TV4+  7,5            7,4           7,6          2,5          4,6           8,4           9,1        9,4 

Övriga  29,2         29,7         28,8         37,2        46,3        28,7          28        17,3 

 

(http://www.mms.se/arsrapp/Årsrapport%202006.pdf) 
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Bilaga 3 

TIO-I-TOPP 2006 

Publikstorlekar i hela TV-befolkningen 

                                                 Tittare i                        

SVT1  Datum 1000-tal                   

Melodifestival 2006 Finalen 18 mar      4240                 

Kalle Anka och hans vänner24 dec      3610                 

Eurovision Song Cont 2006 20 maj      3285                 

Fotboll VM 06 SWE-ENG 20 jun       3285                  

På spåret  14 jan       2595                  

OS Ishockey SWE-USA 19 feb       2470                  

Svenska idrottsgalan 2006 16 jan       2370                  

Valvaka  17 sep      2355                  

Doobidoo  22 dec      2245                  

Så ska det låta 07 apr       2190     

SVT2      

OS Ishockey SWE-FIN  26 feb  3520   

Fotboll VM 06 SWE-TRI  10 jun  2390   

Melodifestivalen 2006  25 feb  2320   

Vasaloppet 2006  05 mar  2140   

Friidrott EM 2006 1 1 aug  2045   

Grevinnan och betjänten  31 dec  1345   

Nobelpriset 2006 Bankett  10 dec  1335   

Alpint WC 06 Slalom  05 jan  1260   

OS avslutningen  26 feb  1225   

Svenska dialektmysterier  11 jan  1175                                                    

TV4          

Fotboll VM 06 SWE-PAR 15 jun       2950 

Let´s Dance  10 mar     1970 

Bonde söker fru                    01 nov      1780 

Bonde söker fru bröllopet 30 dec      1625 
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Matchen                               31 maj     1590 

Idol 2006                               24 nov     1490 

Bingolottos uppesittarkväll  23 dec     1460 

Postkodmiljonären                03 nov     1450 

Hey Baberiba                        27 okt      1445 

Ishockey SM-slutspel 06       16 apr      1395 

Bilaga 3 forts. 

TV3      

Ishockey VM 06 SVE-TJE  21 maj  1815 

Fotboll EMKV 06 SVE-SPA  07 okt  1330 

Fotboll LK SVE-CHI  02 jun  1085 

Efterlyst   06 apr  685 

Du är vad du äter  12 okt  660  

Prison Break   06 feb  630  

Lyxfällan   07 dec  605  

Sing a Long   11 nov  600 

Bröstgalan   31 okt  565  

Insider   07 dec  555 

Kanal 5     

CSI   28 aug  735 

CSI NY   05 jun  720 

Pirates of the Carribean  22 sep  635 

Desperate Housewives  28 mar  625 

CSI Miami   05 jun  610 

Big Brother finalen 2006  22 maj  565 

Greys Anatomy  12 dec  545 

The Jonathan Wamback  28 maj  540 

Outsiders   11 sep  520 

Harry Potter och de vises  09 dec  515 

(http://www.mms.se/arsrapp/Årsrapport%202006.pdf) 
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