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Syfte:  Syftet med studien var att undersöka hur SVT 

Interactive (SVTi) kan utveckla sitt strategiska 

arbete med sin webbplats gentemot den unga 

publiken, i åldrarna 9-12 år, i dagens digitala 

medielandskap.  

Uppsatsen är en del i projektet ’Unga 

nätkulturer’ som finansieras av KK-stiftelsen.  

 

Metod:   I studien har vi tillämpat kvalitativa 

gruppintervjuer tillsammans med den visuella 

metoden, teckningar.  

 

Resultat: Barns drömsajt består av kommunikation, 

interaktion (främst i form av olika spel), design 

och personlighet. Det är viktigt för dem att de 

kan göra något mer än ”bara” läsa. 
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finns med. 
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1. Inledning 
Sedan de kommersiella kanalerna introducerades har andelen barn, 

ungdomar och yngre vuxna som ser på SVT minskat markant. Framför allt 

gäller det barn i 8-9 årsåldern (rapport från utredningen om radio och tv i 

allmänhetens tjänst 2000:67).  

Medielandskapet förändras och före detta vd:n för SVT Christina 

Jutterström (2008) beskriver att det också medför nya utmaningarna för 

public service bolagen SR, UR och SVT. Under 2001 beslutade riksdagen 

om ett nytt tillstånd för SVT som innebar att de nu fick starta nya digitala 

kanaler och dessutom börja göra omfattande webbsatsningar (Jutterström, 

2008:37).  

Med större tillgänglighet och fler val krävs att medieföretagen är på sin 

spets för att inte tappa publik. Att användningen av Internet ökat i allt 

större utsträckning är lätt att ta fasta vid, frågan är hur företag hanterar 

denna förändring. 

 

SVT har visat, genom bland annat sin hemsida, att de vill skapa dialog och 

interaktivitet med sin publik. Genom www.svt.se kan man titta på program 

som redan sänts genom SVTPlay. Ingen annan svensk webb-tv tjänst har 

lika stort programutbud som SVT (Jutterström, 2008:65).  

Då barn spenderar allt mer tid framför datorn (Nordicom, 

mediebarometern 2008) finner vi det intressant att undersöka hur den 

yngre målgruppen uppfattar SVT:s nya sätt att kommunicera genom 

webben. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur SVT Interactive (SVTi) kan 

utveckla sitt strategiska arbete med sin webbplats gentemot den unga 

publiken, i åldrarna 9-12 år, i dagens digitala medielandskap.  

 

För att nå uppsatsens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattar barn sig själva genom grupper och gemenskaper som 

bildas på Internet? 

2. Hur upplevs Bobster som sajt och den tillhörande Mensbloggen av 

målgruppen, som är barn mellan 9-12 år? 

3. Hur ser barns drömsajt ut, gällande innehåll och grafisk 

framställning?  
 

Uppsatsen är en del i projektet ”Unga nätkulturer” (2009-2013) som 

finansieras av KK-stiftelsen. Unga nätkulturer består av fem delprojekt, en 

av dessa fem heter ”Produktionen av www.svt.se” och vår uppsats är en 

förstudie till detta projekt. 
1
 Vi berör båda SVT:s webb och hur de arbetar 

för att nå den unga publiken unga, skillnaden är dock att vi utgår från 

barnen medan ”produktionen av www.svt.se” har ett producentperspektiv. 
                                                             
1 Mer information om det projektet hittas på 

www.vxu.se/svi/forskning/projekt/natkultur/index.xml 

../../../AppData/Local/Temp/www.svt.se
http://www.svt.se/
http://www.svt.se/
../../../AppData/Local/Temp/www.vxu.se/svi/forskning/projekt/natkultur/index.xml
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1.2 Disposition   
Uppsatsen har skrivits i olika kapitel som börjar med ett bakgrundskapitel. 

Där beskrivs bland annat hur medielandskapet förändras, i dess 

utmärkande drag samt en kort beskrivning av företaget SVT och hur de har 

arbetat med webben gentemot den yngre målgruppen. Vi har avgränsat oss 

till TV-programmet Bobster och bloggen Mensbloggen.  

Vidare tas tidigare forskning upp, som bedrivits inom vårt 

forskningsområde, och vad dessa har kommit fram till. Efter detta kommer 

ett kapitel som berör teori där vi beskriver kulturstudier och centrala 

begrepp inom denna tradition vilka blir våra teoretiska utgångspunkter i 

studien.  

I kapitlet metod beskrivs tillvägagångssättet som använts för att samla in 

data, där har vi använt oss av kvalitativa gruppintervjuer och en visuell 

metod i form av teckningar för att kunna besvara våra frågeställningar som 

vidare ska kunna uppfylla syftet. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion 

där även förslag på fortsatt forskningsarbete ges.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel behandlar först en bakgrundsbeskrivning av hur denna 

uppsats kom till, hur vi samarbetat med SVT och vad deras ambition varit. 

Därefter behandlar vi medielandskapets utveckling, unga människors 

relation till TV och Internet, Sveriges Television som public service 

företag och SVTi, Bobster och Mensbloggen.  

 
 
2.1 Samarbete med SVT 
Genom Ingegerd Rydin (Professor Medie- och 

Kommunikationsvetenskap) och Ulrika Sjöberg (Fil Dr. i Medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet), både lärare på 

Högskolan i Halmstad, kom vi i kontakt med projekt ”Unga nätkulturer”, 

som vi beskriv i inledningen. Rydin och Sjöberg bedriver delprojektet 

”Produktionen av www.svt.se”. Vi tyckte det lät som ett spännande projekt 

och fick möjligheten att göra en förstudie till deras projekt. Genom 

Sjöberg fick vi kontakt med projektledare Sara Ohlsson på SVTi som vi 

under hela uppsatsens gång haft kontakt med. Genom henne har vi fått 

önskemål om vad SVT vill få ut av vår del av studien. Deras fokus har 

legat på en utvärdering av Mensbloggen. Sara förklarar via e-post följande:  

 

Den stora frågan för oss är förstås om vi lyckas förmedla det vi vill till 

publiken. Med andra ord - uppfattas sajten som "ett bollplank på webben", 

uppfattas skribenterna som "ärliga, coola, roliga erfarna och snälla, äldre 
kompisar". 

 

När vi genomfört vår studie har vi haft detta i åtanke och det har varit 

viktigt för oss att kunna förmedla det som SVT velat få reda på om 

Mensbloggen. Däremot handlar denna uppsats inte enbart om 

Mensbloggen, utan har ett bredare perspektiv som innehåller hur 

målgruppen uppfattar SVT:s hemsida och hur målgruppens drömsajt skulle 

se ut.  

 

 

 

2.2 Medielandskapet 
Dagens medielandskap utvecklas och förändras hela tiden och landskapet 

har genomgått flera förändringar de senaste årtiondena, som också sker i 

snabbare takt idag än tidigare. Från att det exempelvis funnits en tv-kanal 

till att det idag finns ett enormt utbud. Tv-tittaren har fler möjligheter och 

är idag inte heller bunden till den traditionella tv-apparaten. Tittaren kan se 

sina program på TV-kanalernas egna hemsidor (exempel, SVTplay) eller i 

mobiltelefonen. Mediebarometern visar att en genomsnittssvensk (9-79 år) 

ägnar 5 timmar och 59 minuter till olika medier varav 19 procent (90 

minuter) av den tiden ägnas till Internet och 26 procent (95 minuter) till 

televisionen (Nordicom, 2009).  

 

Mediernas arenor blir större och gränserna mellan dem suddas ut allt mer. 

Till exempel gränserna mellan den tryckta tidningen och webbtidningar 

http://www.svt.se/
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eller tidningarna som nu även ofta har en webbtv på sin hemsida. Alltså 

blandar företagen in mer en ett medium för att nå ut till publiken. Genom 

framförallt Internet, men även annan teknik, kan vi komma varandra allt 

närmare runt om i världen och den ökade globaliseringen ger publiken fler 

möjligheter att välja bland världsomspännande material. Medieföretagen 

börjar likna varandra vilket beror på att företagen vill förändras och 

utvecklas, det vill säga att de genomgår en konvergensprocess, för att 

erbjuda publiken fler tjänster (Berglez & Olausson, 2009:177).  

Idag konkurrerar inte bara tv- kanalerna med varandra utan också genom 

sidor på Internet såsom videosajten Youtube. Den nya digitala tekniken 

innebär också mycket för individen som nu har många olika möjligheter 

att agera på egen hand genom att producera eget material. Det skapas en 

interaktivitet mellan användare genom datorn, vilket kan göra oss mer 

aktiva idag. Möjligheten att involvera allmänheten används av flera 

medieföretag, för att göra publiken delaktiga men också för att få reda på 

vad de tycker och tänker (Berglez & Olausson, 2009:170).  

Man vet att människor väljer vad de vill se, när de vill se och i vilken form 

de vill se ett program. Önskan om att bara se delar av ett program har idag 

blivit ett nytt fenomen. Makten flyttas successivt från företagen till den 

enskilda människan (Jutterström, 2008:49).  

 

Tv-kanalerna försöker nå sin publik genom fler medier jämfört med 

tidigare, detsamma gäller radion och det vanligaste är att de kompletteras 

med Internet. Kombinationen av dator, mobil och TV gör att fokus flyttas 

från innehåll till sammanhang och Carina Brorman (fd. enhetschef på 

SVTsyd) skriver i en artikel (sydsvenskan 2007) att sammanhanget och 

tillgängligheten avgör hur konkurrenskraftigt innehållet blir och att 

publiken länge kunnat välja när de vill se ett program men nu kan de också 

göra det helt platsoberoende. Att fokus har flyttas från innehållet till 

mediet är något som Marshall McLuhan, kommunikationsteoretiker, 

uppmärksammade redan på 1960-talet och han var långt före sin tid i sina 

resonemang där forskare menar att det är först idag som hans teorier 

bekräftas via Internet (Gripsrud, 2002:49). McLuhan menade att mediet i 

sig är budskapet och vad som visas i mediumet inte är det viktiga 

(McLuhan, 1999:16). Hur vida detta stämmer går att diskuteras, innehållet 

ska nog inte uteslutas som en viktig del i en produktion. Mcluhan talade 

om att alla nya uppfinningar som människan tar fram är ”extensions” av 

vår kropp, till exempel genom att telefonen och radion blir en förlängning 

av vår röst och där Internet skulle kunna jämföras med kroppens 

nervtrådar. Internet har blivit en del av oss, av vår vardag och många 

människor skulle nog bli lamslagna utan det (McLuhan, 1999: 17-20). 

 

Allt flera mediebolag ägs av samma koncerner och drivs med allt större 

ambitioner om höga tittarsiffror, på grund av kommersialiseringen, där 

innehållet i programmen många gånger kommer i andrahand och här är  

SVT ett undantag. Detta genom deras public service uppdrag som vi 

kommer att beskriva längre fram i studien. I rapporten ”tittarögon” (2003) 

problematiserar författaren Lars Grip hur medielandskapet har förändrats 

och att ingen längre verkar ha kontroll över utbudet, att det blir mer och 
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mer styrt av kommersiella intressen. Men skillnaderna i utbudet mellan 

SVT och övriga kanaler blir mindre och mindre då de till exempel börjar 

konkurrera om samma filmer. Det finns hela tiden en levande diskussion 

om hur vida SVT utför sitt public service uppdrag eller inte och övriga 

kanaler är kritiska mot att SVT lägger sig i ”mittfåran”. Kritikerna menar 

att de ska rikta sig till den smala publiken (Grip, 2003:65-66).  

 

 
Figur 1: En historisk överblick på medier vi använder och hur mycket, Mediebarometern 
2008 

 

Den ökade tillgången av Internet bland hushållen och den växande 

användningen har lockat andra medier att ta del av den utvecklingen och 

de fördelar som Internet har. Traditionella och äldre medier försvinner inte 

när nya medier intar marknaden utan de läggs till som ännu ett alternativ 

på ”mediemenyn” (Johnsson-Smaragdi, 1998:5). Det är många år sedan 

Johnsson-Smaragdi publicerade texten, se figur 1 ovan, men enligt 

mediebarometern från 2008 visar den att hennes resonemang stämmer. 

Människor ersätter inte gamla medier med nya utan de läggs till på 

”mediemenyn”.  

 

 

2.2.1 Communities och bloggar  
I takt med medielandskapets utveckling och förändringar använder flera 

företag nya kommunikationsformer. Många nya fenomen har kommit upp 

på Internetagendan den senaste tiden och det sker med ett allt snabbare 

tempo.  

Spotify och Voddler är två nya fenomen som uppkommit på Internet som 

en typ av reaktion på uppladdning och nedladdning av främst musik och 

filmer. Genom dessa sidor får man tillgång till gratis musik och film. 

Mobilen har även börjat användas som verktyg för att titta på tv. SVT 

distribuerar framför allt nyheter, väder och sport genom olika operatörer 
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medan till exempel TV4 sänder populära program som till exempel 

sångtävlingen Idol. Detta är några nya fenomen och är att tecken på hur 

snabbt förändringar sker i medielandskapet. 

 

Vi har dock valt att lägga fokus på communities och bloggar då det är ett 

relativt nytt sätt att strategiskt arbeta för att nå sin publik. Idag använder 

SVTi communities och bloggar som kommunikationskanaler. Det är också 

viktigt i studien då vi valt att studera just en blogg, Mensbloggen. 

 

En community kan beskrivas som en grupp människor som kommunicerar 

och interagerar. Interaktionen inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen har påverkat oss genom Internets 

genomslagskraft under 1990-talet. Tidningar, radio och tv kunde nå sin 

publik via nätet, vilket gjorde att innehållet förändrades (Berglez & 

Olausson, 2009: 165).  

En community är en samlingsplats på Internet precis som en tennisklubb 

eller kulturförening i verkliga livet. Några exempel på communitys är 

MSN, Spray, Facebook, Lunarstorm, MySpace och Habbo Hotel. En 

community är ofta personlig där man lägger upp en profil med information 

och bilder på sig själv och annat som man tycker att andra ska veta. 

Kompisar kan även göra inlägg och kommentarer på det som läggs upp. 

Ofta finns det diskussionsgrupper och forum där man kan kommunicera 

med sina vänner direkt (Hellqvist & Öhrlund, 2008:155).  

 

Ett annat sätt, förutom olika communities, att kommunicera och skapa 

dialog är genom en blogg eller twitter. Det är två relativt nya begrepp inom 

Internetsfären. Både genom bloggen och twitter skapar man sig en slags 

dagbok som publiceras på Internet och det har blivit ett populärt sätt att 

uttrycka sig. Bloggen, som är en förkortning av ”webb-logg”, kan också 

användas som ett verktyg för att kommentera nyheter och aktuella 

händelser (Hellqvist & Öhrlund, 2008:153). 

Bloggar utvecklas hela tiden och andra medier såsom tidningar, tv och 

radio utnyttjar även den popularitet som fenomenet fått. En blogg kan 

handla om allt möjligt och det är bloggaren själv som sätter gränserna. Den 

kan skrivas av allt från politiker till kändisar och idoler som använder 

bloggen för att skapa debatt eller bara för att på ett nytt och annorlunda sätt 

skriva dagbok. Detta är vanligt framför allt av barn och ungdomar, där 

många skriver och lägger ut sina innersta tankar, känslor och privata bilder 

(Hellqvist & Öhrlund, 2008:25). Idag lägger människor ut många detaljer 

om sig själva på Internet och unga människor väljer att dela med sig av sin 

person på de sociala nätverken där gränserna mellan det som är privat och 

offentligt förflyttats. Detta är deras sätt att uttrycka sig och där prövar de 

hur ”långt” de kan gå. Genom att dela med sig av de erfarenheter vi bär 

med oss menar Buckingham att vi förstärker vår verklighetsuppfattning, då 

vi enklare kan sprida meddelanden om vår egen situation genom att 

publicera dessa på Internet (Buckingham, 2008:137).  

Bloggandet blir mer omfattande och man räknar med att det idag finns 100 

miljoner bloggare i världen. Tidningar och tv-kanaler låter numera sina 
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medarbetare blogga och hänvisar i tidningen eller på webben var man kan 

hitta bloggen (Jutterström, 2008:69).  

 

 

 

2.3 Unga människors relation till TV och Internet 
Studiens fokus är att undersöka hur de unga uppfattar några av de nya 

kommunikationskanalerna som vi beskriver ovan. Det är därför viktigt att 

förklara hur relationen mellan de unga och det nya medielandskapet ser ut.  

 

Medierådet är ett kunskapscentrum som berör barn och ungas 

medievardag. De är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med 

barns och ungas mediesituation där syftet är att minska riskerna för skadlig 

mediepåverkan. Uppdraget gäller alla rörliga bildmedier, exempelvis 

Internet, film, TV, DVD och dataspel” (www.medieradet.se/Om-

Medieradet/). De har genomfört en omfattande studie om medievardagen 

bland barn och unga. Studien visar att tv fortfarande är den vanligaste 

medieformen där 78 procent tittar på tv varje dag. Däremot pekar studien 

också på hur snabbt Internet har utvecklats bland barn och ungdomar då 

drygt 62 procent av alla unga (13-16 år) och 30 procent av alla barn (9-12 

år) använder Internet varje dag (medierådet, 2008:10).  

 

Även Christina Jutterström (2008) bekräftar detta och skriver att mätningar 

visar att unga människor för första gången använder Internet under längre 

tid på dygnet än den traditionella tv:n och menar att det är ett bevis på att 

den digitala revolutionen tvingar medieföretagen att ständigt följa med i 

utvecklingen (Jutterström, 2008:63). Vi vet inte vad det är för mätning 

Jutterström syftar på och kan därför inte förlita oss på att det hon skriver 

stämmer eftersom mediebarometerna samtidigt visar att tv:n fortfarande är 

ett av de ledande medierna före Internet (Mediebarometern, 2008).  

 

Studien från Nordicom visar även i vilka sammanhang barn och unga tittar 

på tv och när de använder sig av datorn. Tv:n används i störst utsträckning 

tillsammans med föräldrarna vilket vi menar troligen beror på att det är 

den äldsta av dessa medieformer, som har varit en del av vuxenvärlden och 

familjegemenskapen i många decennier, vilket visar att en del medier sitter 

i under lång tid. Internet är den medieform som barn och unga i störst 

utsträckning använder sig av när andra inte är närvarande. 75 procent av 

unga (13-16 år) svarar att de oftast är själva när de använder Internet. 

Motsvarande siffra bland barn (9-12 år) är 59 procent (Medierådet, 

2008:31). 

Ovanstående bekräftas även i Sjöbergs (2002) avhandling där hon lyfter 

fram just att tv:n ses som ett familjemedium och att Internet mer ses som 

ett individuellt medium (Sjöberg, 2002:168-169). 
 

 

 
 

 

http://www.medieradet.se/Om-Medieradet/
http://www.medieradet.se/Om-Medieradet/
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2.4 Sveriges television som public service 
Som nämndes inledningsvis blir det nya medielandskapets snabba 

utveckling också en utmaning för SVT med tanke på att deras uppdrag 

finns i allmänhetens tjänst och därigenom har andra regler att följa än de 

kommersiella kanalerna. Det är därför viktigt att beskriva Sveriges 

Television som public serviceföretag. De drivs inte med kommersiella 

syften som sina konkurrenter, vilket gör deras utmaningar i 

medielandskapet speciellt.  

 

Public service introducerades i England 1936 i form av BBC som 

tillsammans med Tysklands public service var världens första. 1924 

bildades AB Radiotjänst av stadsmakterna i Sverige, som då fick 

radiosändningsmonopol. Därefter ansåg flera aktörer i Sverige att även 

televisionen borde införas då utvecklingen redan hade nått långt i USA och 

Europa, vilket också blev fallet under 1950-talet (Zsiga, 2008:28). 

 

Även om Sverige inte var först med televisionen, då tv ansågs vulgärt, 

lågkulturellt och fördummande av politiker och folkbildare, så fick 

televisionen å andra sidan mycket stark genomslagskraft i jämförelse med 

andra länder (Jutterström, 2008:23). Genom ett politiskt beslut startades 

SVT som en public servicekanal år 1956 och fick då en monopolställning. 

Beslutet innebar att televisionen skulle vara reklamfri och finansieras 

genom allmänheten i form av licenser (Jutterström, 2008:25).  

 

Under 1980-talet kom konkurrerande företag in i bilden då de 

argumenterade för behovet av ökad yttrande- och näringsfrihet och under 

1990-talet var konkurrensen ett faktum. De kommersiella kanalerna kom 

in på marknaden med andra resurser och förutsättningar. Vid den här tiden 

dök också Internet upp som då blev både en möjlighet och ett hot för radio 

och tv i allmänhetens tjänst (Jutterström, 2008:35). 

 
För att kunna förstå public service uppdraget och dess betydelse är det 

viktigt att titta närmare på själva begreppet. Erik Zsiga (2008) diskuterar 

begreppet och menar att public service är ett fundamentalt begrepp som 

nästan alla har en åsikt om. Trots dess betydelse verkar inte många veta 

vad public service egentligen innebär då det inte förs någon djupare debatt 

kring begreppet (Zsiga, 2008:7). En sådan debatt skulle kunna ta upp 

frågor såsom hur public service påverkar medielandskapet och vad som 

skulle hända om public service inte fanns. 

 

SVT beskriver själva begreppet public service på följande sätt: 
 

Tanken bakom begreppet public service är att alla medborgare i ett 

demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information 
inom en mängd olika områden. Ett public service-företag speglar omvärlden 

ur många olika perspektiv. Som SVT-tittare ska man kunna ta reda på vad 

som tilldrar sig i landet och världen runtomkring så att man själv kan bilda 

sig en egen åsikt (SVT 1 10/11 2009).  
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Jutterström (2008) för också en diskussion kring begreppet public service 

och definierar det på ett enklare sätt genom att säga att ”public service ska 

ge alla i Sverige möjlighet till både kunskap och upplevelser”. Vidare ska 

uppdraget inom public service, vilket SVT också själva beskriver, ge 

medborgarna den allsidiga information som de behöver för att kunna ta 

ställning till samhälls- och kulturfrågor (Jutterström 2008:11).  

 

 

 

2.5 Sveriges televisions utveckling och framtid 
Under åren 2002-2006 har mediemarknaden ökat avsevärt i Sverige. De 

kommersiella kanalerna har skaffat sig ett övertag över public service. 

SVT:s VD Eva Hamilton har till och med hävdat att SVT:s ekonomi 

”blöder” och att de behöver mer resurser för att kunna fortsätta satsa på ett 

starkt public serviceutbud inom alla relevanta plattformar, vilket innefattar 

traditionella kanaler, Internet, mobiler med mera (Jutterström 2008:9).  

 

I maj 2007 tillsatte regeringen en statlig utredning för att analysera 

situationen för public service och lämna förslag på hur radio och tv i 

allmänhetens tjänst kan utvecklas för att möta de förändringar som hela 

tiden sker. En punkt som diskuterats är hur behoven hos allmänheten, 

särskilt bland barn och unga, språkliga och etniska minoriteter samt 

funktionshindrade, tillgodoses av dagens och framtidens mediesamhälle. 

En annan punkt gäller behovet av tydligare uppdrag gällande tekniska 

plattformar (Zsiga 2008:8).  

 

Public service framtid utspelar sig på framför allt tre arenor. Det handlar 

om teknik, publik, utbud och politik. Teknikens revolution påverkar 

samhället och människan, samtidigt som man kan säga att tekniken 

förmodligen inte bestämmer samhället, så kan man säga att tekniken är 

samhället (Jutterström 2008:13-14).  

 

 

 

2.6 SVT interactive (SVTi) 

Vår studie har undersökt hur SVTi kan utveckla sitt strategiska arbete med 

sin webbplats gentemot den unga publiken. För att stärka SVT på webben 

inrättade SVT år 2004 en ny enhet vid namnet SVTi, där ”i” står för 

interaktivitet. SVTi har ansvaret över svt.se och utvecklingen av SVT:s 

nya publiceringsformer (SVT 2). De vill finnas där publiken finns och vara 

tillgängliga där deras användare och tittare finns, oberoende av om det är 

vid tv:n, webben, mobilen, podd-tv:n eller någon annanstans (SVT 3). 

Meningen med SVTi var att markera vikten av Internet och andra 

publiceringsformer för SVT. Året efter SVTi inrättades toppade svt.se 

rankinglistorna, där de tidigare hade legat i botten. Idag är SVT 

tillsammans med Aftonbladet den mest använda webbtelevisionen i 

Sverige (2008). Strategin för webben var att bygga upp olika kärnämnen 

på webben, såsom nyheter, barn, sport och nöje (Jutterström 2008:64). Där 

SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av tjänster 
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omfattande olika områden, utan något politiskt, ekonomiskt eller kulturellt 

inflytande. SVTi jobbar med liknande regler och är hårt reglerade av 

staten.  

 

Vi har valt att inte göra någon teoretisk analys av SVT eller programmet 

Bobster och dess motsvarighet på hemsidan (inklusive Mensbloggen) då 

uppsatsarbetet skett under en begränsad tid. Däremot ges en kortare 

beskrivning nedan av hemsidan och bloggen för att ge en överskikt över 

vad det är för något och för att få bättre inblick i barns användning av 

webben.  
 

 

2.6.1 Bobster 
Bobster är ett TV-program på SVT som riktar sig till barn i åldrarna 9 till 

12 år och www.svt.se/bobster är den webbplats som SVT skapat för barnen 

i den aktuella målgruppen. 

Första sidan av Bobsters webbplats rymmer som ”första nyhet” en länk till 

Mensbloggen (se nedan) som vi beskriver lite längre ned. Bobsters 

hemsida består av många små filmfrekvenser till skillnad från SVT:s 

huvudsida som består av mestadels text. På hemsidan finns det en ruta i 

högra fältet med en länk till SVTplay och program riktade till målgruppen.  
 

 
 

Figur 2: Översiktsbild på www.svt.se/bobster, första sida (17/11 2009) 

 

I menyraden längst upp kan besökaren på hemsidan navigera sig mellan 

olika delar av hemsidan, allt från tävlingar och tester till chattforum eller 

information om programledarna. Nedan kommer en kort beskrivning över 

vad du som finns under de olika rubrikerna:  

 

- Tävlingar. Fliken innehåller aktuella tävlingar och man har även 

möjlighet att titta tillbaka på gamla tävlingar för att se namn på vinnare 

och de rätta svaren.  

 

http://www.svt.se/bobster
http://www.svt.se/bobster
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- Test, till exempel ”Är du ett äkta riverside-fan?” där man kan testa sina 

kunskaper men även skapa sina egna test och där utvalda vinnare får sina 

test publicerade på sajten.  

 

- Videobox innehåller musikvideor där man kan mms:a in en önskan till 

programmet. Under samma flik finns även ”Spela in en hälsning” där 

besökaren på hemsidan kan spela in en hälsning som sedan, om de har tur, 

spelas upp i programmet.  

 

- Stil-fliken visar kändisarnas olika stilar och där kan man även lägga upp 

”min stil”. Besökarna kan ta egna bilder på sin egen stil och skicka in som 

visas på hemsidan.  

 

- Tips, här finns enkla recept på enkla bröd, maträtter, fruktdrinkar och 

liknande.  

 

- Humorsidan är uppbyggd på videoklipp där besökaren kan ”Rösta fram 

säsongens skämmigaste uppdrag!”, ”Gör ett skämt”, kolla på ”Malin VS 

Jesper”, ”Andedräktstävlingen” klippen är producerade av SVT. 
 

- Programledarna, kort information om programledarna, vilka de är, vad 

de tycker om, förebilder med mera. 
 

- Chatt där besökarna kan chatta med varandra och även med 

programledarna eller andra inbjuda gäster i programmet. Den är endast 

öppen en viss tid.  

 

Hemsidorna till SVT:s TV-program har som uppgift att fördjupa och 

förlänga det som förmedlas i programmen (svt.se). Bobster har både delar 

som är nära knutna till programmet och helt fristående delar som är 

anpassade till Internet. Till exempel kan en kändis som varit med i TV-

programmet återfinnas på hemsidans chatt efter programmet. Tävlingar 

som finns med i programmet finns även på hemsidan och de har även vänt 

på det så att tävlingar som finns på hemsidan kan vinna tid i TV. 

 
 
2.6.2 Mensbloggen  
Mensbloggen är en relationsblogg skriven av webbredaktörer från 

programmet Bobster. Bloggen finns länkad från Bobsters hemsida och 

lanserades tidigare i höstas med ambitionen att vara ett bollplank på 

webben. På Mensbloggens sida beskrivs bloggen som ”en relationsblogg 

för dig med tusen frågor – när det handlar om kärlek, kroppen, vänskap, 

syskonskap och dig själv”. Detta visar att bloggen riktar sig till både tjejer 

och killar även om den primära målgruppen är tjejer i 12-års åldern. 

Mensbloggen handlar alltså inte, som namnet kan antyda, enbart om mens. 

Enligt Sara Ohlsson, projektledare på SVTi, var tanken med namnet att 

man ska kunna prata om allt utan att det ska vara fel eller äckligt. Det 

gjordes inte någon specifik undersökning inför starten av Mensbloggen. 

Däremot görs olika typer av målgruppsundersökningar kontinuerligt, både 

kvantativa och kvalitativa. Bland annat gjordes i september/oktober 2008 

djupintervjuer med drygt 60 barn i 12-årsåldern. Intervjuerna handlade om 

ungas liv i största allmänhet; hemförhållanden, intressen, skola etc. Detta 

materialet användes som utgångspunkt för konceptutvecklingen som i 
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slutänden blev Mensbloggen. Det var inga ungdomar med i skapandet av 

bloggen. De testade inte konceptet på målgruppen (9-12 år, främst flickor) 

och bjöd inte heller in dem att vara med i utvecklingsprocessen. Att 

Mensbloggen tillslut blev vad den är idag beror på SVT:s tidigare 

erfarenheter gentemot målgruppen och ett samlat intryck från diverse 

undersökningar (Ohlsson, 17/12 2009).  

 

 

 
 

Figur 3: Första sidan på Mensbloggen www.mensblogen.se (17/11 2009) 
 

Skribenter på Mensbloggen är Kalle, Kitty, Jonas och Lina. De är inga 

utbildade experter utan delar med sig av sina egna erfarenheter och ska 

uppfattas som ärliga, coola, roliga, erfarna och snälla, äldre kompisar. De 

turas om att skriva inlägg och de kan innehålla allt från tips på hur man får 

en bra dejt till olika test eller filmfrekvenser. Gästbloggare förekommer 

också i form av kända profiler  

Meningen är att de som jobbar med bloggen ska vara lyhörda och att de 

unga själva ska vara en viktig del av bloggen, detta genom kommentarer 

som kan leda vidare till att det skrivs mer inom vissa områden. Det kan 

vara i form av inlägg i text, bild och video. All kommunikation med 

publiken sker öppet direkt i bloggen (www.mensbloggen.se) 

 

Genom bloggen länkar man även till Bris och andra organisationer, såsom 

Friends och ungdomsmottagningen, för att man ska kunna få hjälp om så 

behövs. Mensbloggen moderniseras dagligen, alla inlägg och kommentarer 

granskas innan de publiceras (www.mensbloggen.se). 

 

 

 

2.7 Barnmedieforskning  
Grundläggande i sökandet efter tidigare forskning har varit barn och deras 

användning av Internet. Tingstad påpekar att forskning kring barn har skett 

i stor utsträckning från 1960-talet. Det som framför allt studerats är vilket 

inflytande medier har på barn, i hur stor grad barn använder medier och 

hur de upplever och förstår olika medier. De senaste åren har forskningen 

http://www.mensblogen.se/
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kretsat mycket kring barns förhållande till de nya digitala medierna, såsom 

dataspel och Internet. Däremot menar Tingstad att etnografiska studier inte 

genomförts i samma utsträckning (Tingstad 2006:67).  

 

Doktorsavhandlingen ”Bridging the Distance – Children’s Strategies on 

the Internet” (2007) och boken ”Vad gör unga på Internet” (2009) har 

skrivits av Elza Dunkels och beskriver hur Internet är ett forum för 

marginaliserade grupper, i synnerhet barn, att uttrycka sig och att barn (6, 

8, 12 och 13 år) också fått mer makt över sin tillvaro genom detta. Hon 

konstaterar att det är allas möjlighet att uttrycka sig som också gör att det 

finns mängder av oönskat material på Internet, men att detta är en nackdel 

som vi får acceptera eftersom fördelarna överväger. Ungdomarna använder 

inte Internet såsom de vuxna tror. De använder Internet för att skapa 

kontakter med andra, utbyta information och lärandet av varandra är 

viktigt för flera ungdomar. 

 

Dunkel skriver att Internet verkar främja barns liv då Internet erbjuder en 

ytligare arena för kommunikation och interaktion än de arenor som finns i 

verkliga livet (Dunkel, 2007:12). Olika communities är ett exempel där 

människor kommunicerar och utbyter erfarenheter och kunskaper. Barn 

kan samla in avancerad kunskap om bild, språk, teknik, matematik eller 

bild utan att det kallas lärande. Det kollektiva lärande på Internet är också 

något hon poängterar där möjligheter till snabba kontakter gör att man kan 

utveckla det kollektiva lärandet som innebär att man utnyttjar andras 

kunskaper och med hjälp av dem utvecklar sitt eget lärande (Dunkel, 2009: 

82-84).  

 
 

I en annan doktorsavhandling ”Barns digitala rum – berättelser om e-post, 

chatt och Internet” (2001), beskriver författaren Patrick Hernwall, ur barns 

perspektiv, hur de betraktar datorer, e-post, chatt och Internet som arenor 

för att kommunicera. Hernwall menar att det är tekniken som begränsar 

möjligheterna för barn att kunna delta i dessa arenor och att en begränsad 

språklig förmåga försvårar interaktionen med andra.  

 

Datorskärmen är inte längre nödvändigtvis något vi tittar på, utan ett 

gränssnitt som gör det möjligt att interagera med andra aktörer (Hernwall, 

2001:212).  

 

Genom elektronisk kommunikation kan individen välja att presentera 

personliga intressen och intentioner på ett sätt som annars inte är möjligt 

och kan interagera med andra på nya villkoren.  

 

Cyberrummets arenor är alltid öppna och tillgängliga för de som har tillgång 
till relevant teknisk utrustning. För barnet kan dessa arenor medföra att deras 

fysiska litenhet kan överskridas (Hernwall, 2001:215).  
 

En förutsättning för att tekniken ska kunna vara en röst för barn är att 

barnen behärskar tekniken, språket och symboliken. Hernwall framhäver 

att det är problematiskt eftersom det kan ställa krav på den som vill 

uttrycka sig och det är nära knutet till möjligheten att använda tekniken där 

barns ekonomiska resurser gör dem beroende av omgivningens 

investeringar (Hernwall, 2001:227).  



14 

 

 

Ulrika Sjöberg har i sin avhandling Screen Rites – A study of swedish 

young people´s use and meaning-making of screen-based media in 

everyday life (2002) undersökt hur barn och ungdomar i 8-9, 12-13 och 

15-16 års ålder använder sig av Internet, dataspel och TV. Hon menar att 

barn och ungdomar skaffar sig erfarenheter via de ovannämnda medierna 

och lär sig hur människor beter sig i olika situationer. Men de skapar också 

ett flexibelt och kreativt mediemönster eftersom de har färre 

vardagsrutiner än vuxna. Sjöberg tittar även på könsaspekterna och 

eventuella skillnader mellan användningen av medierna och kommer fram 

till att det vid Internetanvändning inte finns någon tydlig könsskillnad men 

när det gäller datorspel så spelar gärna pojkarna tillsammans och gör det 

till en gemensam aktivitet, medan flickorna spelar när de är ensamma. 

Flickor spelar äventyrsspel eller pedagogiska spel medan pojkar ägnar 

tiden till krigsspel (Sjöberg, 2002:196). Men det är inte bara inom 

datorspelen som det finns könsmönster utan även vid valet av TV-program 

där flickor hellre tittar på serier och pojkar på sport eller science fiction 

(Sjöberg, 2002:151). TV:n har fortfarande en stark ställning som 

samlingsplats i hemmet och är ett vanligt samtalsämne. Den ger en plats 

där man kan slappna av och tillskillnad från många nya medier så kräver 

inte TV:n någon interaktivitet från användaren (Sjöberg, 2002:161).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter blir ett verktyg och en tillgång för 

den vetenskapliga processen. Att låta den vetenskapliga kunskapen bli ett 

föremål för studien är nyttigt och på många vis avgörande för hur resultatet 

blir för att inte begränsa synfältet och göra problem olösliga (Gilje & 

Grimen, 2006:16). Genom att sätta studien i en vetenskaplig kontext ger 

den också ett vidare perspektiv och den går att sätta in ett större 

sammanhang. Teorin hjälper alltså även oss att se lösningar på de problem 

som uppstår i forskningsprocessen, framförallt i tolkningen och analysen 

av det insamlade materialet. I detta kapitel kommer vi därför att reflektera 

över studiens viktiga begrepp. 

 

Teoriavsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen berör kulturstudier 

och centrala begrepp inom denna tradition som blir väsentlig för vår 

studie. Den andra delen är inspirerad av forskningsfältet strategisk 

kommunikation där begreppet strategisk kommunikation, 

tvåvägskommunikation och visuell kommunikation är begrepp som 

studien kommer i kontakt med. Dessutom beskrivs sociala medier som 

blivit en allt viktigare och vanligt förekommande kommunikationskanal.  

 

 

 

3.1 Kulturstudier  

Vi har valt att använda oss av kulturstudier som tradition och utgångspunkt 

i vårt arbete då kulturstudier ligger nära forskningen kring barn och nutida 

medier, till exempel forskning kring medieval. Kulturstudier berör många 

olika begrepp som går att koppla till vår studie. Ofta när man talat om 

kulturstudier associeras det till makt som är ett av de viktigaste begreppen 

inom kulturstudier. Men traditionen har också kommit att ha stor betydelse 

för att förklara övergripande förändringar i samhället, såsom identitet och 

meningsskapande (Axelsson & Fornäs 2007:238) se vidare 3.1.1. 

Vi är intresserade av vilka behov och förväntningar som styr människors 

medieval och hur barn skapar mening genom sina möten med olika 

medier. Detta är möjligt genom att studera olika miljöer för att se hur 

grupper eller kulturer tolkar medieinnehåll (Falkheimer 2001:165). I vår 

studie har vi studerat hur gruppen barn mellan nio och tolv år uppfattar 

SVT:s programsajt Bobster och Mensbloggen och hur de är i förhållande 

till deras ”drömsajt”. Tittar man vidare på kulturstudier i moderna 

sammanhang och hur framväxten av idéer framkommer menar man inom 

kulturstudier att vi måste studera hur de uppstår i olika sociala 

sammanhang och i relation till olika sociala grupper och sociala positioner 

(Miegel & Johansson, 2002:106).  Det är av relevans då det kan förklara 

hur situationer uppstår på Internet och hur grupper integrerar, skapar 

mening och identitet. Detta kan ge oss svar på vad som styr vad barn väljer 

på Internet och hur kan SVT arbeta gentemot dessa krav. 
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3.1.1 Meningsskapande  

Ett centralt begrepp för kulturstudier är meningsskapande. Det betyder, 

vilket också är det viktiga för forskare inom kulturstudier, att man inte 

bara ska analysera ett buskap utan också hur budskapen blir tolkade och 

får mening. Fokus bör därför ligga på människors meningsproduktion. Det 

är alltså av betydelse att forska kring publiken som aktiv meningsskapare 

för att få reda på i vilken utsträckning medierna ger oss olika 

tolkningsmöjligheter, då medierna också kan bestämma premisserna för 

folks meningsskapande. En tv-produktion har ofta ett budskap som ska nå 

ut till publiken, till exempel vad som ska uppfattas som ”normalt” eller 

inte (Tingstad 2006:41). Meningsproduktion ser olika ut hos olika 

människor och beroende på vilken förförståelse personerna har kan de 

lägga in olika värderingar i budskapen. Detta gör det problematiskt när 

man vill nå en större grupp människor. Med meningsproduktion menar vi 

den process som sker mellan en författares text och läsaren som bildar sig 

en uppfattning om vad texten handlar om. 

  

För att förstå barn och deras plats i samhället krävs att man vänder sig till 

barn och studerar dem i deras vardagsliv. Genom att intressera sig för 

barns meningsskapande i vardagliga miljöer har man möjlighet att få syn 

på aspekter som det annars är lätt för en vuxen eller forskare att förbise 

(Änggård, 2006:11)  

När man sänder ut ett budskap bör man ha i åtanke att den som tar emot 

det kommer att tolka det på sitt sätt.  Det är alltså individen som skapar 

mening utifrån sina egna referensramar (Tingstad, 2006:41). 

 

Stuart Halls modell encoding/decoding – model visar på maktaspekten och 

har stått centralt för kulturstudier. Han menar att media har makten över 

folket och att människor är passiva. Tidigare har vi skrivit att makten har 

förflyttats från medierna till den enskilde användaren men också att 

makten finns kvar men uttrycker sig på andra sätt. Konkurrensen mellan 

producenterna är stor och de stora mediebolagen konkurrerar nu med den 

vanlige ”Svensson” som bloggar eller twittrar och så vidare. Medierna är 

tvungna att ”göra rätt” och anpassa sig efter publiken. Encoding/decoding 

modellen innebär att mediebudskap alltid blir tolkade av publiken för att 

det ska få någon effekt och betyder att meningen av en text ligger mellan 

författaren och läsaren. Hall menar att kommunikationsprocessen inom 

denna modell är en komplicerad process då budskapet påverkas av en 

mängd olika faktorer, bland annat vilket medium som används, i vilket 

sammanhang budskapet utformas respektive mottas. Man kan alltså inte 

förvänta sig att hela publiken ska tolka allting på precis samma sätt, 

publiken är olika benägna att tolka budskapet på ett visst sätt. Risken för 

feltolkningar är dock begränsat på grund av att våra 

kommunikationssystem är kodade i förväg. Hall menar att vissa koder är 

så vanligt förekommande att de uppfattas mer som något vanligt än som 

något konstruerat (Migel & Johansson, 2002:250). Vissa vanliga koder, 

såsom hur vi äter, att vi ställer oss i kön på konsum och så vidare, är inlärt 

i tidig ålder. Det blir viktigt för oss då vi studerar barn, deras uppfattningar 

av Internet samt hur de tolkar SVT:s budskap. Även om en författare kodar 
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texten på ett sätt när den skrivs så kan den komma att avkodas på ett annat 

(Tingstad, 2006:40) ”Liksom ett budskap alltid konstrueras och tolkas av 

den som sänder det, konstrueras och tolkas det av den som tar emot det 

och de två tolkningarna överensstämmer inte alltid med varandra” (Miegel 

& Johansson, 1996: 250). Det intressanta blir att se om SVT:s tolkning 

överensstämmer med barnens tolkningar. Det är inte säkert att barnen 

tolkar budskapet så som SVT menat. Detta är en viktig del av arbetet för 

att veta hur SVT ska utveckla sitt arbete gentemot barn. 

 

 

3.1.2 Den aktiva publiken 
Som vi skrivit tidigare i bakgrunden, under rubriken medielandskapet 

(2.1), flyttas allt mer makt från producenterna till användarna själva men 

man kan även fråga sig om det uttrycks på andra sätt än tidigare till 

exempel genom utbudet som finns på bland annat Internet. 

Konkurrenssituationen mellan producenterna ökar tillsammans med den 

ökade globaliseringen där Internet ger oändliga möjligheter och alternativ 

till publiken. Publiken är mer aktiv och har idag möjlighet att göra sin röst 

hörd på ett sätt som man inte hade samma förutsättningar till förr. 

Mottagare blir idag användare och meningsskapare (Falkheimer 

2001:178). 

 

Interaktivitet kan ses som en kommunikativ process där någon, eller några, 

påverkar utvecklingen av kommunikationsskeendet genom att bidra med 

någon form av respons. Speciellt digitala medier ses som något dynamiskt 

och möjliga att förändra. Webben ger oss möjlighet att själva producera, 

kontrollera och samarbeta kring innehållet i olika webbmiljöer (ex 

bloggar) (Berglez & Olausson, 2009: 161).  

En annan del inom detta begrepp som kommit att spela en mer central roll 

är upplevelsen som ges, alltså en mer psykologisk aspekt. Här försöker 

medier anpassa användarnas upplevelser och känslor av exempelvis 

kontroll och bekräftelse (Berglez & Olausson, 2009: 163).  

Med hjälp av datorn och Internet har publiken blivit mer aktiv, inte minst 

barn. De ses inte som passiva mottagare av medias budskap utan som 

aktiva användare som skapar mening av de olika budskapen som sänds ut. 

Meningen av dessa texter är idag inte konstruerade till barn utan av barn 

(Buckingham, 2000: 107). Så enkelt är det dock inte riktigt menar vi. 

Producenterna måste anpassa utbudet efter sin målgrupp och publiken har 

idag större valmöjligheter att välja vad de vill ta del av och i vilka 

sammanhang de vill vara aktiv. Detta betyder inte att utbudet konstrueras 

av barn. Det är fortfarande medierna som bestämmer över vad de 

producerar men de har större konkurrens och det blir därför viktigare med 

rätt utbud till målgruppen annars finns risken att de söker sig till platser 

som kan erbjuda dem det de vill ha.  
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3.1.3 Identitet och identifikation  

Inom kulturstudier är identitetsbegreppet starkt, där man menar att 

mångfalden och spridningen av elektroniska medier leder till oförutsägbara 

identitetskonstruktioner (Berglez & Olausson, 2009: 145). 

En grundläggande del i vår studie innefattar att undersöka hur barn 

uppfattar sig själva genom de nya grupper och gemenskaper som bildas på 

Internet. Ett centralt begrepp som innefattar denna gemenskap är identitet 

och identifikation (Falkheimer 2001:22).  

Identiteter och medier kan studeras utifrån många olika aspekter, till 

exempel kön, klass, ålder och så vidare. Intressant är att se hur medierna är 

med och påverkar dessa identitetskapandeprocesser. Idag är det, med det 

nya medielandskapet som vi tidigare beskrivit, vanligt att studera hur 

digitala medier såsom bloggar och chattforum integrerar eller konkurrerar 

med de traditionella mediernas processer av identitetskapande (Berglez & 

Olausson, 2009: 139). Begreppet identitet är ganska vanligt förekommande 

i vardagssammanhang. Det talas om ”sanna” identiteter och hur viktigt det 

är att ”finna den”. Forskningen är dock oense om hur man ska förklara 

identitet. Det finns dock två vanligt förekommande indelningar av 

identitetsbegreppet: den individuella (det unika för den enskilda 

människan) och den kollektiva (känslan av att tillhöra specifika 

gemensamma grupper) (Berglez & Olausson, 2009: 141).  

 

Teoretikern Peter Berger menar att vårt samhälle utvecklas och det har inte 

bara betydelse för samhället och dess strukturer, utan också för dess 

individer och deras identiteter och vardagsliv. Medan värderingar, roller 

och identiteter i det traditionella samhället var bestämda och permanenta, 

kännetecknas det moderna samhället av osäkra och flytande identiteter. 

Detta har att göra med den stora geografiska och sociala rörlighet som 

innefattar det moderna samhället med bland annat massmediernas 

expansion. Möjligheterna för människan att välja världsbild har alltså ökat. 

Detta betyder inte att den moderna människan går runt i ständig förvirring 

utan de flesta identifierar sig och vänjer sig till ett visst samhälle med olika 

normer, värderingar och regler som man tar för givna (Migel & Johansson, 

2002:137). 

 

I boken Youth, Identity, and Digital Media (2007) skriver författaren 

David Buckingham hur digitala medier påverkar våra identiteter. Fokus 

ligger på begreppet identitet och hur den nya teknologin påverkar den 

personliga och sociala identiteten. Han för en diskussion om identitet och 

menar att det handlar om att identifiera sig med andra i sin omgivning. 

Internet och olika typer av sociala nätverk ger människor möjlighet att 

diskutera värderingar, normer, attityder och koder för att tillsammans 

skapa en personlig och en kollektiv identitet (Buckingham, 2008:161).  

 

Inom forskningen kring ungdomskultur intresserar man sig ofta för vilka 

vägar unga människor väljer och hur de skapar sin identitet. Barn 

identifierar sig ofta med andra barn och vill höra samman med andra barn 

då det är ett sätt att skapa samhörighet. Barn avgränsar sig mycket från 

andra, framför allt från vuxna, men också från yngre barn och barn med 
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motsatt kön. De skapar ofta identiteter utifrån berättelser de gör. Inom den 

narrativa psykologin menar man att människan skapar sin självbild genom 

att forma berättelser om sitt liv. På samma sätt förstår vi världen genom de 

berättelser som vi formulerar om den (Änggård 2006:131). 

Att medier påverkar vår identitet är de flesta eniga om. Forskare har dock 

inte riktigt kommit överens om hur det påverkar oss. Bara en sådan sak 

som kommersialisering gör att vi inte alltid visas rätt bild i media (Berglez 

& Olausson, 2009: 144). 

 

 

3.1.4 Offentlighet 
När man ska analysera Internets betydelse för offentligheten bör man börja 

ställa sig frågan, vad erbjuder webbplatsen sina användare? Får den till 

exempel bli en del av resonerande och diskuterande (kom med här! va med 

och påverka!) eller är den bara ett skyltfönster (detta är vi och detta gör 

vi)? (Berglez & Olausson, 2009: 83). 

Liksom Hernwalls avhandlig som vi tog upp i tidigare kapitel så kräver 

Internet och Internetoffentligheten både tekniska och ekonomiska resurser. 

Även om man har tillgång till Internet så krävs vissa färdigheter för att 

kunna använda Internet (Berglez & Olausson, 2009: 82). En intressant 

aspekt med Internet är dock att det ger utrymme åt olika grupper att göra 

sin röst hörd, som tidigare inte haft den möjligheten. Via Internet kan 

dessa marginaliserade grupper nå ut till en bredare allmänhet och nå fler 

med sina åsikter.  

 

Begreppet offentlig sfär eller offentliga rummet är ett tankesätt där tanken 

på att det offentliga rummet är där medborgare skall kunna ta del av det 

som händer hos de högre makterna i vårt land. Offentlighetens roll eller 

funktion är att vara en plats där medborgarnas vill och det är medierna som 

ska se till att åsikterna kommer fram (Gripsrud, 2002: 284). 

Den offentliga sfären var en ideal modell som växte fram, syftet var att 

bilda en allmän opinion via det offentliga rummet och det som politiska 

beslut ska grundas på. Alla har möjlighet att delta i gemensamma beslut. 

Habermas menar att det finns två typer av offentlighet. Den borgliga 

offentligheten som sker mellan den borgliga eliten eller politiker. Sen finns 

det den offentlighet som är mer lokal, där frågor och nyheter diskuteras på 

marknader, torg eller där människor samlas såsom på Internet (Gripsrud, 

2002: 287).  

Internet kännetecknas som ett forum och har många 

kommunikationsegenskaper som bidrar till så väl horisontell och vertikal 

strukturerad kommunikation, men också till snabbhet och gränslöshet 

(Berglez & Olausson, 2009: 80).  

 

 

 

3.2 Strategisk kommunikation 
För att framgångsrikt kunna kommunicera med ett stort antal människor 

krävs att planera sitt sätt att kommunicera. Utgångspunkten för strategisk 
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kommunikation är att uppnå ett mål, ofta genom konsten att övertyga 

(Falkheimer 2001:84). 

 

 

 

3.2.1 Målgruppsanalys 
Inom strategisk kommunikation kan målgruppsanalys vara nyckeln för att 

lösa många frågetecken. Vår studie är en typ av målgruppsanalys då vi 

arbetat med en programsajt, en blogg och vad de har för målgrupp men 

framförallt hur målgruppen uppfattar webbplatserna. Hur kan SVT arbeta 

för att nå den aktuella målgruppen? Målgruppsanalysen blir en analys av 

hur barnen uppfattar de olika sajterna och för att sedan gå vidare med hur 

SVT kan arbeta för att bli barnens ”drömsajt”. Här handlar det inte om en 

färdig produkt som ska lanseras till en publik, utan om en produkt som ska 

formas efter målgruppens önskemål. Målet med analysen är att ta fram ett 

underlag kring vad barnen önskar sig av en hemsida. För att kunna 

kartlägga en inställning och en attityd av vad barnen har för inställning till 

SVT och deras hemsida är det viktigt att skaffa sig en så bra bild som 

möjligt genom att beskriva, kategorisera och analysera dem (Larsson, 

2008:150). Målgruppsanalysen kan sedan vara beslutsunderlaget för 

kommande aktiviteter.  

 
 

3.2.2 Olika synsätt på kommunikation  
Kommunikation är ett gigantiskt begrepp, då det innefattar verbal likväl 

som tryckta ord och bilder mellan två eller flera personer. Kommunikation 

brukar definieras efter vad man har för syfte och mål. Antingen kan man 

definiera kommunikation som överföring genom att ha en sändare och en 

mottagare, eller så kan man definiera kommunikation som ett utbyte av 

mening där meningen tolkas på olika sätt, vilket leder till olika betydelser 

utifrån den som tolkar den, alltså hur kommunikation skapar mening, 

vilket togs upp tidigare. Den senare definitionen är den som 

uppmärksammas mest idag och som är av vikt i vår studie (Falkheimer, 

2001:13).  

 

När man talar om kommunikation som strategisk kommunikation är det en 

av de viktigaste delarna i situationsanpassning, vilket innebär att man 

måste anpassa sig till olika kulturer, miljöer, grupper och sammanhang. 

Alla olika sammanhang skapar olika förutsättningar för påverkan 

(Falkheimer 2001:89). Det innebär att kommunikationen gentemot ett barn 

i en viss typ av miljö, på Internet, behöver anpassas till vad barnet gör på 

Internet för att budskapet ska ha en chans att nå fram. Men det måste även 

anpassas gentemot den kultur som finns på Internet. Det betyder att man 

behöver använda sig av olika typer av kommunikation i sitt sätt att 

övertyga. I vår studie finns vissa kommunikationsbegrepp som vi trycker 

extra på såsom visuell kommunikation och tvåvägskommunikation. 

 

Vi har idag, i allt större utsträckning, gått från envägskommunikation till 

tvåvägskommunikation. Vissa hävdar att detta är bra och att själva 
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dialogen kan lära barn mycket. I artikeln ”från överföring till dialog” 

skriver författaren Christian Dalsgaard, som utgår från en sociokulturell 

teori, som intresserar sig för hur individ och grupp använder sina kognitiva 

och fysiska resurser, att personifierade och sociala medier kan användas 

för att ge kunskap och ge oss ett nytt sätt för lärande, för här sätts 

användning och dialog i fokus. Det handlar om att göra människan 

engagerad. Kunskap ses som ett verktyg som används för handling, vilket 

betyder att media själv inte ger kunskap utan det är användningen av 

media som ger kunskap. Det sociokulturella perspektivet som Dalsgaard 

använder har likheter med kulturstudier då han menar att det är den sociala 

omgivningen och kulturen som är avgörande för hur individens lärande 

och utveckling sker. Från detta perspektiv är den viktigaste skillnaden 

mellan envägskommunikation och dialog att dialogen förmår individer, 

och möjliggör att han/hon blir delaktig och får inflytande i 

kommunikationen (Dalsgaard 2009).  

 

Många argumenterar för att just visuell kommunikation är av betydelse för 

att få fram ett budskap. Bilder, både rörliga och stillbilder, kan visa sådant 

som inte går att förmedla via ord. Andra menar att text är överlägsna bilder 

då de hävdar att en bild inte kan representera vad någon menar på samma 

sätt som en text. Inom visuella kulturstudier menar man dock att 

kombinationen av dessa ger bäst resultat, inte minst relationen mellan de 

båda. Energin mellan bild och text kan avgöras av innehållet i texten men 

också på många sätt genom layouten (Axelsson & Fornäs 2007: 262).  

 

 

3.2.4 Sociala medier  
Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att 

kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt 

sätt att nå fram och skapa dialog. Sociala medier kan definieras som en ny 

typ av ”online media”. Ett av det starkaste karaktärsdraget är att sociala 

medier nästan alltid delar med sig av öppenhet och mediet ger möjlighet 

till feedback från alla som är intresserade av det. Detta innebär att 

gränserna mellan media och publiken suddas ut. Det inbjuder också till en 

tvåvägskommunikation på ett sätt som de traditionella medierna inte kan 

erbjuda i samma utsträckning.  

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll (Antony Mayfield, 2008:5). 

Dialog blir ett naturligt inslag och en viktig del av hur sociala medier 

fungerar, liksom kommunikationen och möjligheten att uttrycka sig för att 

få sin röst hörd. Sociala medier har blivit ett sätt att knyta nya kontakter 

och därigenom kommer även identitetssökande och meningsskapande in i 

bilden som vi tog upp tidigare.  

Exempel på sociala medier är: 
 

 Sociala nätverk, ger möjlighet att bygga upp egna och personliga 

webbsidor för att sedan ta kontakt med vänner, kommunicera och 

utbyta information. Två stora sociala nätverk är Facebook och 

MySpace.  
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 Wikis, är en webbsida som ger möjlighet att lägga till innehåll och 

information vilket gör att den blir ett gemensamt dokument eller 

databas. Den mest välkända är Wikipedia. 

 Bloggar, är en av de mest välkända formerna av sociala medier. De 

fungerar ungefär som en dagbok på nätet och uppdateras hela tiden 

med det senaste inlägget först på sidan. 

 Podcast, är musik- eller videofiler som man kan prenumerera på 

genom exempelvis iTunes och Spotify (Antony Mayfield, 2008:6) 

 

Det går nästan inte att utesluta sociala medier idag om man vill 

kommunicera med barn och ungdomar. Det är ett nytt sätt att 

kommunicera – snabbt, globalt och billigt. Vi har blivit effektiva och 

denna typ av medium kan ses som en otrolig resurs och verktyg (Hellqvist 

& Öhrlund, 2008:6). 

Hellqvist och Öhrlund menar dock att det är tankeväckande att se på hur 

Internets utveckling har gått från privat till offentligt. Som exempel talar 

de om bloggen och att dagboksskrivande nu gått från att vara något oerhört 

privat till att bli offentligt och beskådat inför miljontals människor. De 

funderar också över vad som skapat detta och varför man vill dela med sig 

av sig själv i den utsträckningen. De menar att förklaringen ligger mycket i 

att media har lärt oss ett nytt sätt att leva på, då det handlar om att synas 

till varje pris (Hellqvist & Öhrlund, 2008:25).  

 

De är även kritiska till det sociala nätverket facebook som vi beskrivit 

ovan. Facebook är en av många mötesplatser på Internet som har ökat 

kraftigt på senare tid. Detta sociala medium har tiotals miljoner användare 

över hela världen. Återigen speglar detta hur vi har gått från det privata till 

det offentliga. Det som Hellqvist & Öhrlund ställer sig kritiska till gällande 

facebook är att alla bilder du lägger ut också kan bli allas egendom och att 

ägarna till facebook också äger rätten till allt det material som du lägger ut 

där (Hellqvist & Öhrlund, 2008:158).   
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4. Metod  
Under forskningsprocessen är val av metod inte helt oproblematisk. Det 

finns för- och nackdelar med olika metoder vilket är viktigt att ha i åtanke 

genom hela processen.  

Kulturstudier blev en katalysator till kvalitativ forskning som vi valt att 

använda oss av då det finns en nära koppling mellan de båda (Tingstad 

2006:39). Till exempel så kan man koppla begreppen identitet och 

meningsskapande inom kulturstudier till kvalitativ forskning. 

Som vi beskrivit i teoriavsnittet ligger fokus på barnen, deras identiteter, 

meningsskapande och hur de är som aktiv publik. För att de ska kunna få 

ge uttryck för detta krävs att barnen får tala fritt och att det inte sker inom 

allt för strikta ramar, då det kan påverka innehållet. Därför anser vi att en 

kvalitativ metod är av stor betydelse i denna studie då vi inte vill exkludera 

kontexten och djupet av vad barnen säger (Scröder m.fl. 2003:173).   
Nackdelen med denna typ av metod är att det inte går att generalisera då 

intervjupersonerna är för få. Samtidigt beskriver Kvale att studien bör 

koncentrera sig på några få fallstudier om syftet är att skapa generell 

kunskap (Kvale, 1997: 98). En annan nackdel är att vi aldrig kan vara helt 

objektiva. Vi blir en del av det vi undersöker och vår roll, genom att vi 

hela tiden är närvarande och på ett eller annat sätt kan påverka det vi 

undersöker (Schrøder, m.fl. 2003: 74). Vi anser dock att denna närhet som 

skapas till det vi undersöker kan ge oss information som vi annars aldrig 

kommit över. 

 

 

 

4.1 Urval av skola och intervjupersoner 
Vi har, av praktiska skäl, valt att utföra studien vid två olika skolor, en i 

Östersund och en i Halmstad. Vi har, på grund av projektets tidsram, inte 

undersökt de eventuella geografiska skillnaderna mellan barnen som 

deltagit, utan alla barn har slagits ihop och analyserats gemensamt.  

Urvalsprocessen är vald utefter projektets tidsmässiga ramar. Målet med 

urvalet har varit att försöka uppvisa och förklara helheten (Aspers, 

2007:90).   

 

Det har varit frivilligt att delta i studien men det har varit viktigt att få med 

barn som både använder Internet dagligen och de som sitter vid datorn i 

mindre utsträckning, för att få underlag till vad båda grupperna vill att en 

hemsida ska innehålla. De barn som ville delta visades sig sitta olika 

mycket vid datorn, vilket vi uppskattade då vi fick en bredare 

undersökningsgrupp. Den kvalitativa forskningsintervjun har inget syfte att 

”lösa” problem genom medgivande utan ska hålla sig öppen för dilemman, 

mångtydligheter och konflikter som uppstår under forskningsprocessen 

(Kvale, 2000: 85). 18 stycken barn ville vara med och de blev slumpvis 

indelade i fyra grupper. Tre grupper från skolan i Östersund och en grupp 

från skolan i Halmstad. Fyra elever (tre flickor och en pojke, grupp 1), fyra 

elever (tre flickor och en pojke, grupp 2), fem elever (två flickor och tre 

pojkar, grupp 3) och fem elever (tre flickor och två pojkar, grupp 4).  
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På skolan i Halmstad ville alla i klassen vara delaktiga, men på grund av 

tidsbrist så kunde vi enbart lägga vikt vid en grupp. Av etiska skäl, och för 

att klassföreståndaren ville göra alla aktiva, fick dock alla vara med och 

rita teckningar och diskutera ämnet i helklass.  

 

 

4.1.1 Skolorna 
Skolan i Östersund är belägen cirka två kilometer från centrala Östersund. 

Den ligger i en stadsmiljö men med närhet till naturen. Skolan omfattar 

årskurs 1-9 samt förskoleklass och i samma lokaler finns även fritidshem 

med efterskolans aktiviteter. Cirka 520 elever går på skolan och 

personalen består av drygt 65 heltidstjänster varav det är två rektorer. På 

skolan finns det även elever som kommer från glesbygden 

(www.ostersund.se, 30/11 2009). 

 

Den andra skolan som besöktes ligger några mil utanför Halmstad. På 

skolan går det cirka 150 elever från förskoleklass till och med skolår 6. 

Eleverna har varit aktiva och hjälpt till med att planera lekplatsen på 

skolgården. Närheten till skog och motionsslinga är också en tillgång 

(http://www.hylte.se, 16/12 2009). 

 

 

 

4.2 Access 

Eftersom vi hade kontakter på de två olika skolorna var det naturligt att 

använda de kontakterna för att därefter lättare få tillgång till fältet. 

Vi hade telefonkontakt med en lärare på respektive skola där vi berättade 

kort om projektet och vad vi ville göra för typ av studie.  

För att se till de etiska överväganden som finns när man ska prata med 

barnen så informerade vi föräldrarna via den ansvariga klassföreståndaren. 

Till den ena skolan skickades ett mail (bilaga nr.1) med ytterligare 

information som vidarebefordrades till föräldrarna till barnen på skolan.  

Den andra skolan ansåg inte att det var nödvändigt och att det räckte med 

muntligt klartecken från klassföreståndaren.  

I efterhand har vi diskuterat om deltagarna i studien fick tillräckligt eller 

för mycket information om projektet innan själva studien gjordes, men vi 

tycker inte att det påverkat resultatet negativt. Vi såg det snarare som 

positivt då barnen fick mer tid på sig att fundera över vad deras ”drömsajt” 

skulle innehålla och en elev kommenterade att hon (11 år) redan hade 

skissat på en drömsajt som hon hade hemma.  

 

Vi förklarade också att alla deltagare i studien skulle vara anonyma. Det är 

viktigt att man kan lova informanterna att deras identitet är skyddad och att 

de är oidentifierbara i studien om de så önskar (Schrøder, m.fl. 2003:99). 

Deltagarna i studien kan skyddas på flera olika sätt och i det här fallet 

säkrar vi deras anonymitet genom att endast använda förnamn och ålder på 

dem som deltar. Även de teckningar som barnen ritade är anonyma och om 

de använt sina namn eller liknande så har de censurerats. Detta för att vi 

tyckte det kändes lättare att behålla anonymiteten på alla deltagare än på 

http://www.ostersund.se/
http://www.hylte.se/
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bara några. När vi dessutom jobbar med barn så kändes det viktigt att 

meddela detta till föräldrarna som fick ge sitt medgivande via den 

ansvariga läraren innan studien hölls.  

 

Mamma sa att det var okej, men att jag inte fick vara med på några bilder 

(Flicka, 11 år) 

 

Vi spelade in barnen med ljudupptagning för att kunna koncentrera oss och 

vara uppmärksamma på vad de sa. Detta transkriberades sedan och har 

tillsammans med teckningarna varit underlaget till analysen.  

 

 

 

 

4.3 Kvalitativa gruppintervjuer  
Vi har valt att använda oss av kvalitativa gruppintervjuer som metod där vi 

försökt fånga vad barnen gör på Internet, varför de gör det och hur de gör 

det. Genom att ställa oss de frågorna under studiens gång får vi kunskap 

om vilken mening aktiviteterna har för barnen (Schrøder, m.fl. 2003: 64).   

Vi vill undersöka hur SVT som public service företag kan arbeta 

strategiskt med sin webbplats gentemot den unga publiken, i åldrarna 9-12 

år, och det är därför viktigt att veta vad de olika aktiviteter som finns idag 

har för mening för barnen.   
 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 

Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv 

och med egna ord (Kvale, 1997: 70). 

 

Den kvalitativa forskningen intresserar sig för det säregna, unika och 

avvikande i materialet. Närheten till det man undersöker är också ett 

kännetecken för den kvalitativa forskningsmetoden (Schrøder, m.fl. 2003: 

74). Forskaren och den som undersöks skapar en relation som både kan 

vara ovärderlig i form av datainsamling och problematiskt då man kan få 

en ”för nära” relation, en känslomässig relation. Vi upplevde dock inget 

större problem med detta då vi var på fältet under en kort tid. Att det var 

nära jul tror vi även underlättade då det hände andra spännande saker i 

barnens närmiljö under samma period, vilket gjorde att vi blev 

”bortglömda” i bruset av annat.   

 

Som vi beskrev under urval (4.1) så ville vi ha med både barn som sitter 

mycket vid datorn men också de som inte spenderar lika mycket tid där, 

vilket vi lyckades med (alla barnen satt vid datorn men hur ofta varierade). 

Detta för att få veta vad de som spenderar mycket tid vid Internet gör, men 

också för att få reda på vad som skulle kunna locka de barn som inte 

spenderar så mycket tid med Internet. Den empiriska kvalitativa 

forskningen försöker fånga vad folk gör, varför de gör det och hur de gör 

det (Schrøder, 2003: 64).  

I den ena skolan genomfördes intervjuerna i en datorsal och i den andra 

skolan i ett litet grupprum med lärarens laptop, detta för att man då kan 

överbygga vissa klyftor mellan barn och vuxna genom att intervjua barnen 

i en för dem naturlig miljö (Kvale, 1997:162).  Båda rummen var avskiljda 

från övriga klassrum. Datorsalen visades ha en viss status för barnen då de 
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sällan hade tillgång till den och nästan aldrig använde eller fick använda 

dator i skolan. Barnens fokus lades på datorerna och i vissa grupper blev 

det problematiskt då det märktes att eleverna var mer intresserade av 

datorerna och när de skulle få använda dem än av att samtala mellan oss.  

Parterna är inte likställda med varandra eftersom det är forskaren som 

definierar och kontrollerar situationen (Kvale, 1997:19). Det är forskaren 

som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras och till viss del vem som 

kommer att svara på frågorna. Det är även forskaren som senare 

bestämmer vem som är representativ och vilka citat eller teckningar som 

kommer med i redovisningen av studien.   

Det skiljer sig på att intervju barn och vuxna, inte bara är de etiska 

övervägandena flera utan även vilka frågor som kan ställas. Barn 

accepterar och svarar ofta på frågor som vuxna skulle vägrat besvara 

(Kvale, 1997:162). Men barn kan även lätt sväva ifrån frågorna och pratar 

gärna om sina föräldrar, favorit djur eller nallebjörnen istället. De tappar 

också lättare koncentrationen än vuxna under en intervju. Det kan ibland 

bli nödvändigt att låta barnen ta en paus och leka en stund innan man 

fortsätter (Sjöberg, 2002:103). Detta skedde under den sista gruppintervjun 

där barnen slutade lyssna och bokstavligen klättrade på väggarna. Vi tog 

då en paus och försökte igen en stund senare. Klockan blev mycket och 

klassen skulle snart sluta för dagen så intervjun avslutades med ett mindre 

material än vid tidigare intervjuer.  

 

När man intervjuar barn, speciellt yngre barn, måste intervjuaren vara 

extra uppmärksam på hur barnen svarar på frågor. De har en tendens att 

svara som de förväntas att svara eller som de tror att de ska svara (Sjöberg, 

2002: 103). Intervjuerna med barnen var varierande där sammansättningen 

av grupperna visade sig har stor betydelse för vilka som uttalade sig, hur 

de pratade mellan varandra, men även hur de valde att svara på frågor. 

Vissa av barnen var nervösa över vad de andra barnen skulle tycka, eller 

när de blev osäker på vad intervjuaren ville höra, medan andra stod på sig 

och gärna berättade vad de gjorde på Internet.  

 

I två av grupperna blev samtalen bitvis något krystade och i rollen som 

forskare fick vi försöka få barnen att slappna av och började prata om 

julkalendern eller liknande ämnen som låg dem nära. Vår roll som ledare 

och auktoritet kändes tydligt i dessa sammanhang. I andra grupper fick vi 

istället försöka styra in samtalen på rätt bana då barnen pratade och 

sprudlade idéer som ibland spårade iväg från ämnet. I dessa grupper fick vi 

en roll som en av dem på ett annat sätt då de sa vad de ville utan att tänka, 

skämtade och busade med oss. Innan vi träffat barnen tyckte vi det var 

svårt att veta på vilken språklignivå barnen låg på och vi blev överraskade 

av hur mycket de kunde och förstod och vilka stora dator kunskaper de 

hade.  

 

 

4.3.1 Frågeguide  
Intervjuerna och samtalen med barnen har utgått från en semistrukturerad 

frågeguide som innebär att frågor ställs i samma följd till alla informanter 
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och det ger eleverna chans att säga sin åsikt i samma fråga (bilaga nr.2). 

Intervjuguiden har bestått av relativt öppna frågor där respondenten ges 

frihet att utforma svaren fritt. Då respondenten har utrymme att fritt 

uttrycka sig, skapas en mer nyanserad bild av dennes verklighet, vilket 

minskar risken för oss att göra subjektiva tolkningar (Aspers, 2007:137). 
Huvudfrågorna i vår frågeguiden handlade om Internetanvändningen och 

vad barnen visste om SVT för att därefter övergå till frågor om barnens 

drömsajt och deras tankar om Bobster och Mensbloggen.  

Många av frågorna kommer att vara kopplade till de teckningar eleverna 

ritar (se nedan) och var därför svåra att förutse. Vi har därför utgått från 

samma grundfrågor men uppföljningen av samtalen ser olika ut beroende 

på vad barnet svarat. Något vi märkte under intervjuerna var att barn är 

speciella att arbeta med och kräver ett annat samtal och andra 

förutsättningar än en intervju med en vuxen. Koncentrationen hos barn är 

kortare än hos äldre personer, vilket i några grupper märktes tydligare än i 

andra. 

Som forskare eller ledare av samtalet kunde vi ibland ta på oss en tydligare 

ledarroll, vilket vi emellanåt ansåg som ett nödvändigt ont för att få ett 

givande samtal för båda parter. Så länge barnen höll sig inom rimliga 

gränser lät vi dem, så gott vi kunde, sväva fritt i sina sätt att uttrycka sig 

(Sjöberg, 2002: 103). Även om det emellanåt innebar att de bokstavligt 

talat klättrade på väggarna. Det vi märkte när vi satt i grupperna var att 

sammansättningen av grupperna som intervjuerna hölls i verkade få en 

avgörande roll för hur samtalet mellan dem och forskaren gick.  

 

 

4.3.2 Visuell metod – teckningar  
Bildskapande är ett viktigt och vanligt inslag i skolan och ses som ett 

medel för lärande och utveckling inom många olika områden (Änggård 

2006:9). Barnen är styrda av vad de är, gör och upplever här och nu. Det 

gör att de kan rita det som först kommer upp i huvudet utan att tänka 

igenom det allt för mycket (Änggård 2006:10). Det ser vi som en fördel 

med denna metod då vi tror att teckningarna är svaret på vad barnen vill 

ha. Barnen med sin egen fantasi, kan fånga idéer som forskaren kan ha 

svårt att förutse eller fråga om i ett samtal. Att barnen ritade teckningar av 

sin ”drömsajt” anser vi var en viktig del av vår studie och gav oss 

ovärderliga idéer om vilka frågor som skulle ställas. Där kan forskaren få 

många nya infallsvinklar och idéer om vad barn vill få ut av en webbplats. 

Teckningar kan också vara ett hjälpmedel för barnen att berätta och 

reflektera över de saker som annars är en sådan naturlig del av deras 

vardag (Aspers, 2007). 

I intervjuerna hålls en diskussion om Bobsters webbplats samt 

Mensbloggen och den kopplas till de olika teckningar som barnen har ritat, 

till exempel ”Du har ritat att du vill att din drömsajt ska vara såhär, tycker 

du inte att Bobsters hemsida har det?” Genom att låta barnen göra den 

kopplingen kommer länken mellan barnens ”drömsajt” och hur Bobster 

som sajt upplevs av barnen att tydliggöras.  
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I barns berättande skapar de sig identiteter. De aktörer som barn berättar 

om kan vara identifikationsobjekt. De ritar kanske saker som de skulle 

vilja vara men inte är. Samtidigt som berättandet ger möjlighet att utforska 

identitet är det ett sätt att, i ett socialt sammanhang, ge uttryck för sin 

identitet. Att göra teckningar är inte bara ett sätt att vara barn det är också 

ett sätt att skapa sig identiteter. Genom teckningarna talar barnen om vad 

de har för intressen, för sig själv och för andra.  

Vid insamlingen av de teckningarna som barnen skapade över deras 

drömsajt upptäcktes att flera av barnen hade ritat befintliga hemsidor och 

döpt dem efter sig själva. Detta har gjort att vi fått redigera och censurera 

vissa delar i arbetet för att kunna säkra att deltagarna är oidentifierbara. 

 

Det som kan ses som något kritiskt med denna metod är att barnen inte 

ritar det som de kanske skulle vilja. Det kan bero på att de känner sig 

begränsade, att vi inte haft med tillräckligt mycket eller rätt material, eller 

att de inte vill sticka ut och istället ritar som övriga barn. Detta reflekterade 

vi över i efterhand och framför allt att man kanske inte skulle placera 

barnen i samma rum eller så nära varandra då många ritade samma saker. 

Änggård menar att det är vanligt förekommande att barn ritar av varandra, 

de väljer ofta samma genre (Änggård, 2008:132). Det visades tydligt i 

vissa grupper, då de gärna tittade på varandra och teckningarna kunde bli 

liknande. I andra grupper gömde barnen teckningarna för varandra medan 

de ritade och i en annan så ritade de liknande teckningar men utan att de 

tjuvkikade på varandra. Detta var viktigt att ha med sig in i analysarbetet 

med teckningarna. Vi tror att barnens teckningar kanske skulle ha skilt sig 

mer från varandra i enskilda intervjuer, då de inte hade haft möjlighet att 

rita av varandra. Men vi tror också att samtalet mellan forskaren och 

barnet hade blivit stelare och att färre barn hade ställt upp vid enskilda 

intervjuer. Vi upplevde att fördelen med att vi gjorde gruppintervjuer var 

att barnen hade möjlighet att spinna vidare på varandras idéer. 

 

 

 

4.4 Analys av intervjuer samt teckningar 
Analysarbetet av intervjuerna började vid transkriberingen, men egentligen 

kan man säga att analysen började redan under samtalen med barnen. 

Under samtalen försökte vi hela tiden vara uppmärksamma på vad barnen 

sade och hur vi kunde koppla deras idéer om en drömsajt till Bobster och 

Mensbloggen för att sedan formulera frågor till barnen. När den första 

intervjun var gjord transkriberades den för att kunna ta lärdom av de 

eventuella misstagen som gjordes och inte göra om dem vid nästa 

intervjutillfälle. Vid transkriberingen skrevs intervjuerna av ordagrant, 

fortfarande i talspråk, för att behålla det personliga uttryck som barnen 

använde. En nackdel när talet omvandlas till en text, genom transkribering, 

är att det försvinner mycket information däribland kroppsspråk, tonfall, 

entusiasm och andra uttryck (Sjöberg, 2002:126).  En annan kritik som 

finns mot transkribering av intervjuer är att det blir tolkande 

konstruktioner och inte avspeglingar av verkligheten (Kvale, 1997: 244). 
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De allra flesta barnen hade inga problem att komma igång och börja rita 

sina drömsajter när vi gav dem papper och pennor utan de började direkt. 

Det var endast två pojkar och två flickor som hade svårt att veta hur de 

skulle börja. Vi försökte ge barnen lite idéer genom att fråga vilka 

hemsidor de gillade och brukade vara inne på och därigenom kom också 

tecknandet igång. Man kunde se att några försökte titta på vad de andra 

ritade, vilket också visades i resultatet av teckningarna. Det märktes också 

tydligt att några av barnen hade funderat på vad de skulle rita och som vi 

nämnde i föregående kapitel berättade en flicka att hon förberett och ritat 

hemma.  

 

Analysen av teckningarna började redan vid intervjun då barnen fick 

berätta om vad de tecknat och det blev tydligt att många idéer om vad som 

skulle finnas på drömsajten kom fram under samtalets gång. En sol kunde 

från början bara vara en ”fin sol” till att förvandlas till något där man 

kunde samla poäng i ett spel, där blir den muntliga informationen om 

teckningen också viktig och ibland avgörande för att man ska förstå vad 

barnen vill få fram genom teckningen (Änggård, 2008: 94).  

 

Efter intervjuerna gjordes en noggrannare analys av teckningarna där vi 

utgått från Änggårds sätt att analysera, vilket innebär att börja med detaljer 

i de olika bilderna som varit vanligt förekommande (Änggård, 2008:132). 

Där finns ett viktigt begrepp genre som har en lång tradition inom 

konstnärliga områden. Genre består av yttranden som liknar varandra när 

det gäller, innehåll, stil och komposition. De genrer som används speglar 

de olika förutsättningar som finns för området. När vi tittat på innehållet i 

teckningarna avses vad bilden föreställer eller vad den ska representera, 

stilen är mer de formmässiga aspekterna och komposition har att göra med 

hur bilden är komponerad som helhet. Genom genrebegreppet kan man 

visa på variationen i barns bildskapande men också på en uppfattning om 

vilka ändamål eller funktioner som är viktiga för barnen. Något annat som 

kan vara intressant är att titta närmare på vilka tekniska verktyg som barn 

använder. Detta är dock något vi inte haft resurser till, utan det enda som 

barnen i vår studie haft tillgång till är ett vanligt vitt papper och olika 

färgpennor. Detta kan ses som ett hinder i vissa fall och det var några som 

också påpekade att det inte kunde skapa något fint utan att få använda sig 

av mer material (Änggård, 2008: 22). 

Teckningarna representerar olika saker, för vår del har de flesta varit 

objektrepresenterade vilket betyder att de föreställer objekt och människor. 

Men det har också förekommit rörelse representerade bilder vilket innebär 

att de vill visa på hur bilden är i rörlighet, detta främst genom de olika 

spelsajter som barnen ritade upp (Änggård, 2008: 24).  

 

Genom teckningarna kan barnen få med det som intresserar och fascinerar 

dem på olika sätt. Vanligt är att man använder sig av detaljanalys där man 

kategoriserar och räknar ut de detaljer som förekommer (Änggård, 2008: 

35). Teckningarna skiljer sig ofta från varandra i detaljrikedom, vissa har 

mer detaljer än andra men vi har funnit att spel är bland det vanligast 
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förekommande i teckningarna tillsammans med videoklipp och länkar till 

externa hemsidor såsom tv-kanaler, Google eller YouTube.  
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Analys – drömsajten 
I analyskapitlet kommer vi att, utefter våra teoretiska utgångspunkter, 

beskriva vad vi kommit fram till gällande barns drömsajt. Vi kommer hela 

tiden att utgå från våra frågeställningar i detta avsnitt för att i slutändan 

kunna uppnå vårt syfte. De punkter som tas upp i detta kapitel är de 

punkter som vi, genom vår studie, anser att SVT bör utveckla i sitt 

strategiska arbete gentemot barn.  

Det viktigaste i detta avsnitt har varit att betona det som framkommit 

genom teckningarna och barns beskrivningar av vad de ritat för att kunna 

svara på hur deras Internetvanor ser ut och vad de själva tycker att en sajt 

ska innehålla.  

  

 

 

5.1 Barnens Internetvanor och relationen till SVT 

Genom att beskriva barns Internetvanor och deras relation till SVT kan vi 

få svar på hur SVT kan positionera sig hos den unga publiken. Vi får också 

svar på hur utgångsläget ser ut, så att förståelse ges för barns uppfattning 

och attityd till Internet och SVT idag.  

Vidare får vi reda på hur SVT kan arbeta strategiskt mot barn genom att 

jämföra vad barnen beskriver med hur SVT arbetar. Vad målgruppen har 

för relation till SVT är också relevant då vi har tittat närmare på just två 

sajter som produceras av SVT.  

 

Facebook, MSN, Bilddagboken, YouTube, Spel.se, andra spelsidor och 

olika bloggar (egna eller andras), är vad övervägande delen av barnen 

uppger att de besöker när de är inne på Internet eller sitter vid datorn. 

Andra användningsområden som framkom var skapandet av egna 

hemsidor, animeringar eller hemsidor där de kunde kolla på olika filmer.  

 

När barnen skulle uppskatta tiden de ägnar åt Internet blir svaren olika. En 

del av barnen upplever det en aning problematiskt, då de får svårt att 

avgöra hur mycket av tiden som är till Internet respektive ”bara” datorn. 

Svaren blir allt från nästan varje dag upptill fem-sex timmar om dagen. 

Den större delen av deltagarna uppskattade det dock till omkring tre 

timmar om dagen. Det är betydligt högre än svenskens genomsnitt som, vi 

beskrev i bakgrunden, ägnar cirka 90 minuter till Internet per dag 

(Mediebarometern, 2008). 

 

Hur SVT i dagsläget avkodas av barnen har en avgörande roll för att få 

reda på hur SVT kan jobba vidare med webben. Det kan ge förståelse för 

hur SVT kan jobba med sin image och hur de kan skapa häftiga, coola 

hemsidor som lockar målgruppen till att bli besökare.  

Barnens relation till SVT var varierande. De yngre barnen, som var i 9-års 

åldern, hade svårt att förklara med ord vad SVT var och omedvetna om 

SVT:s syfte, att arbeta i allmänhetens tjänst. De kunde dock förknippa 

namnet med program som visas där. De äldre barnen förklarade SVT som 

Sveriges Television och att det var SVT1, SVT2, SVTb (barnkanalen) och 
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SVT24. SVTplay var också en populär funktion som de använde till att se 

program de missat. När vi fortsatte att fråga om de visste vad som skiljer 

SVT från andra kanaler var kunskapen begränsad. De flesta var medvetna 

om att de var de enda kanalerna som inte visade någon reklam men de 

visste inte varför. Senare i samtalen så var det en flicka som sa att SVT var 

”mer för alla” än andra kanaler och en pojke som tyckte SVT kändes 

tryggt. SVT:s budskap har avkodats av den unga publiken i anda med 

deras uppdrag och där meningen ligger mellan SVT och barnen. Det kan 

dock vara så att det är föräldrarna som förklarat vad SVT står för och 

varför kanalerna på SVT kan vara ”bättre” än andra.  

 
 
 
5.2 Vikten av interaktion  
Som vi nämnt tidigare så ses interaktivitet som en kommunikativ process 

där någon, eller några, bidrar med respons. Webben ger barnen möjlighet 

att själva producera, kontrollera och samarbeta kring innehållet i olika 

webbmiljöer (Berglez & Olausson, 2009: 161).  Samtalen med barnen om 

deras drömsajter visade tydligt på vikten av interaktion. Att de, genom 

webben, hade möjlighet att påverka och vara aktiv var av stor betydelse. 

Genom barnens teckningar och berättandet kring dem, framgick tydligt att 

de ville vara aktiva. De ville inte sitta och läsa saker, till exempel en blogg, 

utan de ville aktiveras i form av spel och chattforum, de vill producera och 

styra innehållet.  

 

Det måste finnas något mer man kan göra än att bara läsa (Flicka, 11 år). 

 

Utvecklingen på nätet har skapat nya former av handling och interaktion 

och nya former av sociala förhållanden, som är helt annorlunda den 

tidigare face-to-face kommunikationen som tidigare varit rådande 

(Thompson, 2004:108). Detta visas genom chatten som var en viktig del 

enligt barnen, då de menade att de kunde prata med kompisar medan en 

blogg bara fanns för att läsa. 

Några få tyckte dock att man kunde vara aktiv genom bloggen också där 

de kunde kommentera inläggen som skrivits och kommunicera med 

varandra på ett annat, men för dem viktigt sätt för att göra sin röst hörd.  

 

Två av flickorna i ena gruppen ritade MSN:s chattforum och ville visa på 

hur de brukade kommunicera med kompisar. De målade upp hela bilden av 

två flickor som pratade med varandra och beskrev att detta var det 

roligaste med Internet. Igen visar detta på vikten av den medierad 

interaktion som barnen använder där det endast krävs någon form av 

tekniskt medium som sedan gör det möjligt att överföra information eller 

symboliskt innehåll till individer som är avlägsna rummet (Thompson, 

2004:109). 

 

MSN:\s
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Figur 4:  Flicka, 9 års drömsajt - ett chattfönster.   
 

En pojke i en annan grupp ritade även han upp ett chattforum i samband 

med en spelsida som sin drömsajt där man kunde chatta och skriva synliga 

eller hemliga meddelanden till varandra. När vi frågade vad barnen tyckte 

var viktigast på en hemsida kom oftast svaret en öppen chatt (det vill säga 

som alltid är tillgänglig) tillsammans med spel som första kommentar, 

vilket tyder på att barnen själva vill vara aktiva och att ”bara” läsa inte är 

något som driver dem. Som vi beskrivit i teoriavsnittet har barn, genom 

Internet, blivit mer aktiva. De ses inte som passiva mottagare utan som 

aktiva användare (Buckingham, 2000: 107).  

Teckningarna på chattforum visar också på tyngden av att barn ofta 

identifierar sig med andra barn och vill skapa samhörighet genom att 

samtala med andra, okända såsom för dem kända vänner.  

 

Hur unga människor väljer att skapa sin identitet är olika och individuellt 

men efter samtalen med barnen uppfattas det som om interaktion med 

andra är en viktig del, vilket även tidigare forskning visar på 

(Buckingham, 2000). Genom att kommunicera med andra får de nya 

kunskaper och erfarenheter vilket är en viktig del av att skapa sig en 

identitet och lärande. Detta hävdar även Dalsgaard när han beskriver att 

denna typ av kommunikation ger oss kunskap och ett nytt sätt för lärande, 

för här sätts användning och dialog i fokus (Dalsgaard, 2009) På Internet 

kan barnen testa sina gränser och utmana sig själv på ett annat sätt än i 

verkliga livet (Se barnmedieforskning, 2.5).  

 

 

 

5.3 Spel 
Vi har valt att lägga spel som en egen rubrik även om det går hand i hand 

med kapitlet ovan (se 5.2 Vikten av Interaktion), för att vi bedömer att spel 

var en så pass stor del av barnens önskningar och vad de i dagsläget gör på 

Internet.  
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Den aktiva publiken kräver upplevelser på nätet. Här kommer alltså den 

psykologiska aspekten in. Det är, som vi beskrivit tidigare, viktigt att 

medier anpassar användarnas upplevelser och känslor av exempelvis 

kontroll och bekräftelse (Berglez & Olausson, 2009: 163). Spel är något 

som återkommer i alla gruppintervjuer och som alla barnen menar är det 

”viktiga” på Internet och det återkommer gång på gång i teckningarna. Det 

är vid spelen som de spenderar mest tid åt när de sitter vid datorn enligt 

intervjuerna. 

 

Det finns olika typer av spel som lockar olika spelare. Även om spel i sig 

var viktigt för både pojkar och flickor såg vi en del skillnader 

innehållsmässigt mellan dem. Änggård (2006) bekräftar detta och menar 

att flickor och pojkar i stor utsträckning väljer olika innehåll i sina 

teckningar. Ofta ritar man människofigurer som ska föreställa sitt eget kön 

(Änggård, 2006:40). Vidare beskriver hon att göra bilder inte bara är ett 

sätt att vara barn, det är också ett sätt att vara pojke respektive flicka. Kön 

är något som ständigt konstrueras och att välja att berätta en viss sorts 

berättelse kring teckningarna är också att framställa sig själv på ett visst 

sätt (Änggård, 2006:132). Framför allt bland de yngre barnen kunde vi se 

att pojkarna ritade mer ”farliga spel” i form av krigsspel. Även sport 

visade sig vara viktigt för pojkarna. Flickornas spel var mer ”snälla spel” 

och involverade djur, kläder, kärlek och andra ganska ofarliga teman. 

Detta visar att flickorna tycker att saker som kärlek, kläder och relationer 

är intressant. Som man kan se nedan så använde flickorna även mer 

färgglada färger medan killarna i de allra flesta fall använde mörka färger, 

såsom svart och mörkblått.  

 

Barnen vill spela Super Mario, PacMan, spel där man ska lösa mysterier, 

sköta djur eller butik och/eller olika strategispel.  

Teckningarna nedan visar på hur Mario och spelet PacMan återkommer på 

flera av dem. Ett roligt spel på Internet är när man får:  

 

- Hoppa, springa, fånga (Flicka, 11 år). 

- Jag tycker sådana där skjutspel, krigsspel eller sådana hära typ strategispel 
(Pojke, 11 år)  

- Jag gillar Super Mario, (Pojke 11, år) 

- Jag tycker sådana hära designspel, kläder och sådant…Men det är så 
vanligt att det finns att man bara kan sätta på dem typ kläder. Utan att man 

kan ändra form och allting på dem (Flicka, 11 år). 

- Jag tycker Super Mario och PacMan är roligast (Flicka, 10 år). 
 

      
     Flicka, 10 år       Pojke, 11 år 
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  Pojke, 11 år                                             Flicka, 11 år 

 
Figur 5: Bildserie på flicka, 11 år, pojke, 11 år, pojke, 11 år och flicka, 10 års drömsajt 

 

Ett exempel på ett spel, som tecknades av en pojke (11 år), beskriver vad 

han tyckte att en drömsajt skulle innehålla. Han menade att om det här 

spelet fanns på riktigt skulle alla spela det. Spelet är ett slags actionspel 

men där man kan köpa nya kläder och vapen i en affär och bestämma hur 

sin ”gubbe” ska se ut. Man kan också chatta med sina vänner via spelet 

eller hemsidan. Så här beskriver pojken spelet: 
 

 
 
 

Figur 6: Pojke, 11 år, drömsajt 
 

- Kolla här, den ska typ innehålla och den ska heta typ streetfighting.se eller jag 
vet inte, men något sådant. Å då kommer man in och då är det en massa sådana 

där text, nyheter om typ vilka nya vapen man kan ha. För det är ju typ som ett 

spel. Åsså kan man bli medlem och logga in såhära och då å här blir det typ 

nyheter om det är jul, då kanske man kan typ en tomteluva som man typ kan köpa 
här i shopen som man kan ha på sig. Å sen tycker man på spela, då kommer man 

först till och har man inte det kan man installera det. Å då kommer man först till 

3D åsså har man två olika lag, Indianer och cowboys å då såhära kan man gå till 
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shoppar och köpa nya vapen och sådant och kolla här är typ liven och sådant, 

namnet står här och lever där. Och kolla här, allt man klickar på visas det en bild 

på det eller vad det står eller heter. Här är en friendlist och typ så. Å sen kan 
man typ attackera Indianer om man är cowboy men är man cowboy och cowboy 

måste man fråga efter en duell. Sen kan det vara tvärtom också. Sen är man i 

olika städer och så, fyra stycket olika städer och så. 
Tycker du att det är viktigt att man kan spela på en hemsida? 

- Ja, det är ganska kul å sen att man kan chatta för här är ju typ en chatt för det 

blir ju typ fett coolt tycker jag. Fast det får ju inte vara så här dåligt ritat. 

(Pojke, 11 år). 
 

Här kommer även den visuella kommunikationens betydelse fram och hur 

denna kommunikation är viktig för att få fram ett budskap. Som vi beskrev 

i teorin om visuell kommunikation (3.2.2) kan denna typ av 

kommunikation, i vissa fall, vara avgörande för om budskapet når fram 

(Axelsson & Fornäs 2007: 262). Att pojken säger att det inte får vara så 

här fult ritat visar på betydelsen av den visuella kommunikationen mellan 

ett medium och dess publik.  

Han visade även på att det måste vara aktuella händelser och anpassas efter 

vad som annars händer, till exempel efter årstider. Identitetsskapande 

återkommer och han betonar att en chatt skulle vara rolig med en friendlist 

med vänner som man kan kommunicera med. Vännerna kan vara ”riktiga” 

eller sådana som han lärt känna via spelet. Det var viktigt för honom att 

kunna skapa nya kontakter med människor, bland annat för att kunna 

utbyta erfarenheter eller hjälpa varandra genom, i detta fall, spelet. 

Åter igen visar detta på vikten av interaktion och kommunikation. Barnen 

behöver inte vara fysisk närvarande utan kan integrera utan att behöva dela 

tid och rum (Thompson, 2004:107-108).  

 

 

 

5.4 Webbdesign  
Som vi precis diskuterat är visuell kommunikation av betydelse för att få 

fram ett budskap och ofta kan det vara relationen mellan bild och text som 

är avgörande ifall budskapet når fram (Axelsson & Fornäs 2007:262). 

Även när vi tittat på barnens teckningar och deras förklaringar av 

teckningarna förstår vi att designen har betydelse. Förutom att barnen 

tyckte att det var viktigt att vara aktiv, till exempel genom spel, så var det 

flera som menade att designen var en viktig faktor för om man ville 

”hänga” på en sajt eller inte. Webbdesign blir viktigt att lyfta fram för att 

kunna svara på frågan om hur barns drömsajt ska se ut. Däremot fick vi 

uppfattningen av att många hade svårt att rita precis så de ville att det 

skulle se ut. De hade också vissa svårigheter att förklara det med ord. 

Detta har gjort vårt material av webbdesignen något begränsat, men vi har 

ändå försökt få med de delarna som vi uppfattade var viktiga.  

 

Några av barnen uttryckte att de hämtar inspiration från andra bloggar när 

de ska skriva eller göra om designen på sin egen blogg eller hemsida. 

Denna uppfattning var betydligt tydligare hos flickorna än hos pojkarna. 
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Pojkarna nämnde istället att det var viktigare att grafiken i de olika spelen 

de spelade var bra.  

 

Bland 11-åringarna fanns likheter och skillnader mellan pojkarnas och 

flickornas teckningar. Det gemensamma var ofta funktionerna på 

drömsajten att det fanns spel, chatt, videos och länkar till Google eller 

YouTube. Skillnaden låg i hur de hade ritat och pojkarna ägnade i 

genomsnitt mindre tid till att teckna än flickorna. Flickorna använde gärna 

flera färger och ritade ofta in detaljer såsom muspilen eller design detaljer. 

Pojkarna valde istället en färg som de ritade hela teckningen med. Vikten 

av den visuella kommunikationen har alltså större betydelse bland 

flickorna och i flera teckningar återkom det också som en egen länk. 

Pojkarna valde istället på funktionerna där interaktivitet var viktigt och att 

utseendet på hemsidan inte var lika viktigt. Funktioner och interaktivitet 

var också något återkommande i flickornas teckningar. 

Teckningarna visar också på vikten av att lätt kunna navigera på sidan då 

nästan alla har en typ av menyrad i vänsterspalten eller i överkanten på 

teckningarna, där såg vi inga könsmönster.  

 

Bland de yngre barnen var det något svårare att uppfatta hur viktig 

designen var. De lade mer tid på att komma på vad sajten skulle heta eller 

vad man kunde göra på sidan än att fundera så mycket på själva 

utformningen. Något som dock visade sig vara viktigt var att ha med 

många olika färger och det märktes framförallt av flickorna. Många av 

flickorna ville ha med alla färger som fanns att välja mellan och lade 

mycket energi på att göra detaljer på teckningarna. I övrigt har ritade de 

flesta upp sidan som en datorskärm med olika rektangulära rutor där de 

kategoriserat in olika ämnen. Till exempel en ruta för ”djurspel” och en 

ruta för ”sportspel” och så vidare. 

Det märktes också tydligt att de kände sig begränsade i ritandet, vilket vi 

nämnt tidigare. Detta förklarade de i efterhand när de sa att ”egentligen 

skulle jag önskat ritade mer på det här sättet” men jag kan inte. Dessutom 

var det många som skrev med ord på vissa ställen där det kände att de inte 

kunde rita, till exempel ”här ska det vara olika djur och sport”, eller ”här 

pratar jag med min kompis och då svarar hon mig”.  

 

En flicka (9 år) ritade dock många olika funktioner och detaljer när hon 

ritade sin drömsajt. Teckningen utformades på papperet såsom en hemsida 

brukar se ut och hon lade mycket energi på själva utformningen. 
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Figur 7: Flicka, 9 år tecknat sin drömsajt med hög detaljnivå, även muspilen finns med. 

 

Ett exempel på detta var att hon hade gjort en vänsterspalt med olika 

valmöjligheter, på samma sätt som många hemsidor kan vara uppbyggda 

idag. Även muspilen och hemsidans namn fanns med. Vissa av de andra 

barnen ritade också upp sådana detaljer och många ville få med befintliga 

detaljer som finns på datorskärmen såsom ”start” längst ner till vänster och 

fältet längst upp till höger där man kan minimera och stänga ned ett 

fönster.  De flesta lade dock mer energi på innehållet av sajten än själva 

utformningen.  

 

 

 
5.6 Personlig information 
Internet är förknippat med identitetssökande och inom kulturstudier har vi 

tidigare förklarat att man talar om att mångfalden och spridningen av 

elektroniska medier leder till oförutsägbara identitetskonstruktioner 

(Berglez & Olausson, 2009: 145). Hur vida detta stämmer är svårt att svara 

på, men vi kan dock dra många paralleller mellan barnens teckningar och 

berättelser till personlig information och identitetssökande. Vi uppfattade 

att det var viktigt för barnen, speciellt när det gäller bloggar, att 

personligheter kommer fram och i flera av barnens drömsajter framgår det 

tydligt genom att det är bilder ”på mig”, outfits och de skriver om ”min 

dag”. Men det fanns även bland killarnas drömsajter där man skulle spela 

spel och skapa sin egen figur. Det fanns också ett tydligt önskemål om att 

bli överraskad och att det alltid skulle hända något på datorskärmen. 

Genom personligheter kommer även en viss typ av identitetssökande fram 

där barn kan utforska olika typer identiteter genom bloggar och hur de 

uttrycks på nätet.  
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Figur 8    Figur 9  

 

Här är min blogg, här ska det vara två bilder på mig. Det ska vara brun 
bakgrund och det finns knappar där man kan kolla på mina foton, mina gamla 

designer. En annan där man kan kolla vilka bloggar jag följer eller 

rekommenderar. Å sen kan man kolla äldre inlägg och här ska det vara en 
bild på mig (Figur 8, Flicka, 11 år).  
 

Min tur, aa, det här gråa ska då egentligen vara vitt och det andra ljusrosa. 

Sen ska det vara tre bilder på mig. Å sen här står det typ, vänner, familj, 
outfits och fota. Sen är det ett slags mönster här. Å sen högt upp står min 

adress. Å här skriver jag vad som händer. Livet i ord. Sen ska man kunna 

klicka och kommentera (Figur 9, Flicka, 11 år).  
 

Drömsajterna som beskrivits ovan går att koppla till sociala medier som 

inte går att utesluta idag om man vill kommunicera med barn och 

ungdomar. Det är ett nytt sätt att kommunicera – snabbt, globalt och billigt 

(Hellqvist & Öhrlund, 2008:6).  

 

Båda drömsajterna visar på att det är viktigt för barnen med den personliga 

kontakten och möjligheten att kommentera varandras inlägg. Sociala 

medier delar med sig av öppenhet och ger möjlighet till feedback från alla 

som är intresserade av det (Antony Mayfield, 2008:5).  

 

Även det vi skrivigt om privat och offentlighet går att koppa till den 

personliga kontakten som barnen beskriver. Att vi idag gått från att vara 

privata till att faktiskt vara i behov av att vara offentliga. Framförallt 

skapar bloggen denna offentlighet som visar på hur dagboksskrivande nu 

gått från att vara något oerhört privat till att bli offentligt och beskådat 

inför miljontals människor (Hellqvist & Öhrlund, 2008:25).  
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Offentligheten har fått en större och bredare betydelse än ett rum där 

medborgare skall kunna ta del av vad som händer hos de högra makterna 

(Gripsrud, 2002: 284). Enligt vår studie menar vi att det har fått en större 

och bredare betydelse. Det offentliga rummet är idag ett ställe där inte bara 

de klassiska medier kan granska makthavarna utan Internet innebär att allt 

och alla kan granskas och där det är lika intressant att ta del av 

makthavarna som vanliga människor.  

Internet erbjuder människor att delta och få sin röst hörd i det offentliga 

rummet på ett annat sätt än tidigare. Barn har inte samma tankar om vad 

som är och blir offentligt som äldre generationer, då barnen gärna delar 

med sig till okända om vilka de är, visar bilder och så vidare. Idag är det 

en naturlig del av att uttrycka sig och vara en del av samhället att även dela 

med sig av sin vardag till andra människor. Barnen berättar att de ofta är 

inne på andras och varandras bloggar för att uppdatera sig om vad som 

händer i deras liv eller se vad de tipsar om. Vad som är privat och 

offentligt för barnen visar sig ha en mindre betydelse och barnen menar att 

det är deras sätt att uttrycka sig. Några barn berättar att de har regler från 

föräldrar som hindrar dem att delta i olika communities eller bloggar, 

vilket hindrar dem att uttrycka sig på Internet. Detta hindrar barnen att 

testa sina gränser, i en identitetsskapande process som skapas i förhållande 

till andra och genom en önskan om att skapa samhörighet med andra.  

 

 

 

5.7 Bobster 
Att beskriva hur Bobster upplevs som sajt av barnen är viktigt då det är en 

utav våra frågeställningar som vidare kan ge förslag på hur SVT kan arbeta 

med Bobster men också hur de kan arbeta över lag med webben.  

 

Under intervjuerna fick barnen sätta tillsammans framför en dator för att 

navigera in på Bobsters hemsida. Barnen började genast trycka runt på 

sidan och de olika videoklippen var populära, men även tävlingssidan och 

testsidan. ”Vems  ögon?”-testet gjorde hälften av grupperna, som själva 

navigerade in och började testen. Det lockade stor uppmärksamhet i 

grupperna och de uttryckte att testet var roligt men att tävlingarna var 

tråkiga då barnen tyckte att man ändå aldrig vinner.  

 

Vi såg en tydlig skillnad i ålder när vi började prata om Bobster med 

barnen. Bland de yngre barnen var det bara en av fem som hade varit in på 

hemsidan och hon hade endast, någon enstaka gång, varit inne och kollat 

på olika klipp.  

Hon berättade att hon kanske inte tillhörde rätt målgrupp.  

 

Vissa sidor får man ju inte vara inne på hemma för att det är för äldre barn 

och så (Flicka, 9 år). 
 

Det visade sig vara viktigt för barnen att ha någon att identifierar sig med 

på sajten. Många av barnen förknippade Bobster med Kitty som är en av 

flera programledarna för programmet. Hon verkar vara ansiktet utåt, enligt 

barnen själva, vilket var i positiv bemärkelse. Många sa att Kitty var cool. 

Hon var personlig och många av barnen såg upp till henne som någon som 
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vågade vara den hon var. Det kan vara viktigt att tänka på när man väljer 

förebilder på sin hemsida, vilket i detta fall verkar fungera bra i form av 

Kitty. Som vi beskrivit tidigare kring barns identitetssökande så avgränsar 

de sig ofta från vuxna, yngre barn och barn med motsatt kön (Änggård 

2006:86). Detta är intressant eftersom Kitty är vuxen (född 1977) men 

barnen ändå såg upp till henne och tyckte att hon var cool. Det tror vi kan 

bero på att Kitty inte uppfattas som ”gammal” utan mer så som SVT vill 

att hon ska uppfattas som, cool, rolig och snäll och mer som en äldre 

kompis än som en vuxen. Men också att hon talar med barnen på deras 

nivå och talar om ämnen som är viktiga för dem, men som de kanske inte 

vill tala med sina föräldrar om.  

 

- Hon är cool (Pojke, 11 år) 

- Hon bryr sig liksom inte om vad andra tycker om henne. Hon ser ut på vilket 
sätt hon vill och struntar i vad andra tycker (Flicka, 11 år). 

- Jag gillar hennes hår! Jag skulle inte kunna tänka mig att ha så själv, men 

jag gillar hennes hår ändå (Flicka, 11 år).  

 

De äldre barnen kände till programmet och hemsidan i större grad än de 

yngre, men de var dock sällan in på hemsidan. En kommentar kring detta 

var att de inte hade några roliga spel och att sidan inte ger något intryck. 

De tyckte att designen var okej (bättre än på Mensbloggen som vi 

diskuterar nedan) men att man inte kunde göra så mycket på sidan och att 

spelen var tråkiga. Genom teckningarna visar barnen att spelen ska vara 

fartfyllda och spännande. Det ska hända saker och man ska få vara kreativ 

och vara med och skapa saker.  

 

Vi frågade grupperna vad de tyckte att Bobster skulle kunna göra för att de 

skulle tycka det var en rolig sida. Vi kommer än en gång in på spelen och 

att det skulle finnas roligare spel där man kan hoppa, springa och fånga 

men också som är full av överraskningar. En annan grupp började 

diskutera ett eventuellt medlemskap där man kan logga in och chatta med 

andra medlemmar.  

 

- Ja och få kontakt med andra. Man kanske kan göra en egen gubbe som visas 
i hörnet eller nått. Och ha ett eget rum som man kan inreda och så (Pojke, 11 

år) 

- Men om jag skulle vara inne på Mensbloggen så skulle inte jag vilja vara 

inloggad. För ofta när man är inloggade så skriver man ju typ namn, adress 
och sådant (Flicka, 11 år) 

- Ja, men man kanske kan göra så att om man är inloggad och kommer in på 

Mensbloggen så kan man välja om man vill vara synlig eller inte (Pojke, 11 
år).  

 

De påpekar att de vill kunna göra något mer med sin ”användare” när de är 

inloggade. Spela och skapa sig en figur som man kan spela med föreslår 

någon. Skapa sig en slags identitet på Internet, en figur som man kan spela 

med i olika spel eller en profil som används i en, vad en annan grupp 

önskade, chattfunktion som alltid var öppen och en skvallerblogg där man 

kunde läsa om kändisar.  
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5.8 Mensbloggen  
Förutom Bobster ville vi också få reda på hur mensbloggen uppfattades av 

barnen. Detta för att SVT, som inte gjort någon utvärdering av bloggen 

sedan den startades i höstas, ska få en uppfattning om vad barnen tyckte 

om den. 

 

Nästan ingen av barnen hade varit inne på Mensbloggen tidigare men de 

kände igen namnet och sa att de nog hade hört att det hade ”puffats” om 

den i programmet Bobster. Vid den första kontakten med bloggen var det 

en vanlig kommentar att bloggen var tråkig och detta efter bara några 

sekunder vid sidan. Kommunikationen mellan Mensbloggen och dess 

läsare blir otydlig och många lämnar bloggen innan de ens sett vad den 

innehåller. Av de yngre barnen som var 9 år var det endast en flicka som 

varit inne där någon enstaka gång men det var inget hon läste 

kontinuerligt. 
 

Det är den där sidan där Kitty svarar på sånna pinsamma frågor och sånt 
(Flicka, 9 år). 

 

Avkodningen av Mensbloggen sker inte i samma syfte som den var tänkt 

eller attraherar inte målgruppen i någon märkvärd utsträckning och visar 

hur viktigt det första intrycket av en hemsida eller blogg är. Vi har i 

teoriavsnittet talat om modellen encoding/decodning som visar just att 

mediebudskap alltid blir tolkade av publiken och att kanske inte alltid 

tolkas så som sändaren tror att det görs. När man kodar texten på ett sätt 

när den skrivs så kan den komma att avkodas på ett annat (Tingstad, 

2006:40)  

 

När de funderat och tittat närmare fick vi reda på att det ändå var några 

som varit inne på bloggen, framför allt de som var lite äldre.  

Att Kitty även är den som är populär på Mensbloggen, precis som på 

Bobster märks tydligt genom sättet de pratar och hur de lyser upp när de 

pratar om Kitty. Hon är populär och att barnen ser upp till henne.  
 

 
 

Överlag tyckte dock många att bloggen var tråkig och menade att har man 

varit inne på en hemsida eller en blogg och den ser tråkig ut, inget att göra 

mer än läsa och tråkigt utseende, så vänder man ju och går tillbaka till 

sidan man kom ifrån. Några av barnen ritar olika typer av bloggar som 

deras drömsajter, medan andra aldrig läser dem och inte riktigt kan förstå 

poängen med att ”lägga ut sig själv på nätet”.  

 

Ämnena som Mensbloggen tar upp tyckte några av barnen var intressanta 

men många av dem uppfattade det som om de egentligen riktar sig till en 

något äldre målgrupp än de själva och var därför inte så intresserade av 

bloggen. Då främst för att det var tråkigt att bara läsa de ville hellre gå 

tillbaka till Bobster eller någon spelsida. De barn som brukade läsa och 

följa olika bloggar hade mer åsikter om bloggen och tyckte att designen 

och utseendet var bland det viktigaste för att locka till sig läsare. Som 

under visuell kommunikation är det många som argumenterar för att just 

visuell kommunikation och att det är av betydelse för att få fram ett 
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budskap. Bilder, både rörliga och stillbilder, kan visa sådant som inte går 

att förmedla via ord (Axelsson & Fornäs 2007:262). 

 

- Här är den tråkig (visar på headern och loggan) dom borde ha mer bilder 
och länkar (Flicka, 11 år) 

- Jag tycker de borde ha ner den här lite (Flicka, 11 år) 

- Dom har ju stora spacet här, här borde dom ha någonting. Tomt och tråkigt 
(Pojke, 11 år). 

- Går ner lite, (flyttar längre ner på sidan där det bara blir text och vitt på 

sidorna). Nu här, där blir det ju jätte tråkigt! (Flicka, 11 år) 
- Det borde inte vara så vitt, det borde va mer fylligt (Flicka, 11 år) 

- Mer rosa och blått (Flicka, 11 år). 

 

Identifikationen i bloggen var mindre bra. Barnen tyckte, förutom att 

designen inte var så rolig, att namnet var dåligt. De menade att det var 

dumt att den heter så för det utesluter pojkarna helt från bloggen. De gav 

andra förslag som typ pubertetsbloggen då de tyckte att det nuvarande 

namnet bara riktade sig till tjejer och de ämnena som bloggen tar upp 

kunde lika gärna rikta sig till killar. Barnen tycker det är tråkigt att killarna 

blir uteslutna och det mycket på grund av utseendet på bloggen som 

”avvisar” killar från sidan. 
- Jag tycker att den borde heta typ pubertetsbloggn eller något sådant (Pojke, 

11 år).  

- Ja, för om man är kille och kommer in på sidan så står det Mensbloggen så 
tror dom ju att det är för tjejer. Hade det heta något annat så kanske de hade 

gått in på den (Flicka, 11 år). 

- Första intrycket blir ju typ för killar att det inte är något för dem (Flicka, 11 
år). 

 

Genom att ändra namnet och utseendet så kan SVT skapa en annan känsla 

hos besökaren av bloggen och därigenom skapa en identifikation mellan 

dem och besökaren. Enligt barnen skulle de då inte avfärda bloggen 

omgående. De tycker att Mensbloggen skriver om intressanta saker men 

att sidan inte är lockande och att namnet dessutom utesluter pojkar. 

 

 

5.8.1 Mensbloggens trovärdighet  
Innehållet på Mensbloggen tycks intressera några få av barnen och en del 

fnitter utbryter då de läser om de olika ämnena som bloggen skriver om så 

som snipp, snopp, bröst, dejt, första kärleken, lukt, utseende, svett, mens, 

tävlingar med mera. De vet inte så mycket om de personerna som skriver 

på bloggen mer än Kitty som de tycker är cool.  

Är det då viktigt för barnen vem det är som skriver inlägg på en blogg? 

Vem är det och vad står personen för? Både och visar det sig. Några tycker 

inte det spelar någon roll medan någon annan tycker det beror på vad som 

de skriver om. De skulle inte bry sig eller gå in på en blogg om det hade 

varit någon i deras ålder som skrivit om sex, kärlek och relationer.  

 

Alltså kolla. För mig känns SVT tryggt och såhära, för det är liksom Sveriges 
Television. Där känns det inte som om det skulle hända något. För det kan ju 

komma någon som säger dumma saker (Pojke, 11 år). 
 

De tror att bloggen riktar sig till dem som är något år äldre än dem själva 

13-14 år och enda upp till 18 års ålder. Det var endast ett fåtal av de barn 
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av dem som deltog i studien som kände till Mensbloggen och de 

uppfattade den som tråkig eller att de själva var för unga. Eftersom bara en 

i klassen kände till Mensbloggen och hon uppfattade att hon var för liten 

för att läsa den kan man fundera över om detta är rätt målgrupp för 

Mensbloggen? Enligt barnen själva skulle hemsidan också vinna läsare på 

att rikta sig till pojkar också och då även byta namn på Mensbloggen. 
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6. Slutdiskussion 
Slutdiskussionen har för avsikt att sammanfatta och diskutera vad vi 

kommit fram till i studien. Vi besvarar här syfte och frågeställningar som 

kan vara ett underlag för SVT i deras fortsatta arbete med webben. 

 

I takt med att medielandskapet förändras kan man tydligt se ett mönster av 

att publiken kan och vill vara aktiv, inte minst barnen. Vi har gått från en 

envägs- till tvåvägskommunikation där det nästan blivit ett krav att barnen 

ska kunna vara aktiva och delaktiga i vad som skapas på Internet. Vår 

bedömning är att om inte SVT erbjuder barnen delaktighet går de över till 

någon hemsida som gör det, till exempel spelsidor. Det som var 

övervägande viktigt för barnen bekräftar allt vi skrivit om interaktivitet. 

Många ritar teckningar i form av spelsajter och chattforum just för att 

barnen får vara aktiva genom båda dessa sajter. Vi tror mycket på 

interaktivitet och det behöver inte bara vara genom spel eller chattforum, 

utan man kan göra barnen aktiva på andra sajter också. Problemet är att 

utbudet inom andra sajter är begränsat och det i princip endast är spelsajter 

och chattforum som ger barnen detta idag.  

Barnen visade stort intresse av att delta i undersökningen och frågade flera 

gånger om deras drömsajter var något som vi kunde förverkliga. Eftersom 

att konsumenterna, i och med utvecklingen på nätet, har fått en sådan makt 

kommer man som producent inte undan med ett dåligt innehåll. 

Producenterna kan inte längre lättvindigt tillfredsställa konsumenten lika 

förbehållslöst som tidigare utan konsumenterna har en högre medvetenhet 

och är inte längre lika lätt att ”föra bakom ljuset” eller ”manipulera” som 

tidigare. Det betyder att om man inte har ett attraktivt innehåll (som 

definieras av målgruppen), går målgruppen någon annanstans. Man kan 

inte marknadsföra Bobsters sajt på ett bättre sätt och på så sätt få fler 

intresserade om inte målgruppen tycker att sajten är bra då de lätt kan hitta 

andra alternativ.  

 

Teckningarna visar också tydligt på vikten av meningsskapande och 

identitet, tillsammans med vikten av visuell kommunikation. Barnen själva 

vill hela tiden skapa interaktion och vara aktiva på hemsidan, där gränsen 

mellan vad som är privat och offentligt med tiden blir suddigare och 

suddigare. När det gäller identitetskapande är det viktigt att ha förebilder 

på webben som barnen kan identifiera sig med. Vi har skrivit mycket om 

vikten av identitetsskapande och hur viktigt det är för barnen att kunna 

identifiera sig med den som figurerar och skriver på sidan. Kitty är ett 

praktexempel på att en förebild kan skapa publik. Till och med dem som 

inte var inne på Bobster och Mensbloggen i vanliga fall kunde få för sig att 

gå in på deras respektive sajter för att läsa om vad Kitty skrivit. Förutom 

förebilder så kan barn identifiera sig med andra barn. Ett sätt att göra detta 

kan vara att låta en helt vanligt Bobsteranvändare eller Mensbloggenläsare 

få vara med på något sätt, till exempel genom att blogga, göra en video 

eller göra något inlägg. Kanske kan man rotera genom 

tävlingar/motiveringar. "Veckans bloggare är Märta 9 år från Laholm". Det 

kanske är lättare att identifiera sig med en helt vanlig person. 
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För att besvara frågeställningen om hur Bobster och Mensbloggen 

uppfattas av målgruppen så kan vi tydligt se att Bobster är mer populär än 

Mensbloggen. Inte heller konstigt då Mensbloggen startade först i höstas. 

Bobster är en sida som barnen hade varit inne på men inte hade så mycket 

åsikter om, så den gav uppenbarligen inget bestående intryck. Barnen 

tyckte att det var för lite spel och som de uttryckte det ”tävlingarna kunde 

man ändå inte vinna på”. Bobster skulle behöva utveckla sin webbplats för 

att skapa mer dialog mellan barnen och programmet, och även komma 

med överraskningar där barnen aldrig riktigt vet vad som väntar dem när 

de går in på olika flikar.  

 

Barnen förklarade att anledningen till att de inte besökt Mensbloggen var 

att de inte kan vara aktiva där och för att den såg tråkig ut. För att fängslas 

av en blogg krävs att man är inne kontinuerligt och att man fastnar med en 

gång. Barnen som medverkade i undersökningen menade att de inte ville 

sitta och ”bara” läsa på en sida på Internet utan att de ville vara kreativa 

och delaktiga. De som brukade följa olika bloggar och bloggade själva 

menade att det första intrycket av designen och utseendet hade en 

avgörande betydelse. Något annat som har visat sig vara viktigt var 

frontfigurerna som figurerar på Bobster och Mensbloggen. Vi kan 

konstatera att det är viktigt för barnen att det finns en sådan person, till 

exempel Kitty.  

Även om Mensbloggen inte var populär bland barnen i denna studie anser 

vi att Mensbloggen är ett väldigt bra initiativ av SVT. SVT visar både att 

de vill hänga med i utvecklingen och att de vågar ta upp saker som kanske 

inte andra vågar ta upp. En klar anledning till varför Mensbloggen inte 

uppfattas som positiv av alla tror vi dels har att göra med att barnen vill 

kunna påverka och vara mer aktiva genom bloggen, dels för att de känner 

sig för unga för de ämnen som tas upp där.  

 

I studien har vi kommit fram till att alla barnen i studien inte anser sig vara 

målgruppen för Bobster och Mensbloggen. Är innehållet på Bobster och 

Mensbloggen ”rätt” men inte för målgruppen 9-12 åringar? Det framkom i 

intervjuerna med barnen att de tror att programmet/hemsidan riktar sig till 

en äldre målgrupp än dem och att de inte använder programmen i någon 

större utsträckning.  

 

 

När vi diskuterade med barnen om vilken målgrupp som Mensbloggen 

vände sig till menade de att bloggen riktade sig till en betydligt äldre 

målgrupp på 14, 15, 16, och ända upp till 18 år. De flesta hade kände till 

Bobster men 9-åringarna var mycket sällan inne på deras hemsida. Ett barn 

i studien påpekade till och med att de inte var rätt målgrupp för sidan och 

att hennes föräldrar sagt att hon inte fick vara inne där.  

 

Eftersom Bobster och Mensbloggen är länkade mellan varandra kan man 

lätt förledas att tro att de har samma målgrupp. Det var dock bara en enda 

9-åring som varit inne på bloggen och det var inte kontinuerligt.  Det man 

kan fråga sig med tanke på resultatet är: Finns det verkligen något på 
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webben för dem som är 8-9 år? De är för gamla för Bolibompa (som de 

uttrycker det själva) och för unga för Bobster och Mensbloggen.  

För att återfå målgruppen, som i tidigare undersökningar visat att de gått 

över till kommersiella kanaler, är hemsidan ett bra verktyg men då måste 

det också finnas någon lockande aktivitet för alla respektive åldrar i 

målgruppen. 12-åringarna hade mer erfarenhet av bloggen men var inte 

speciellt intresserade. Första intrycket av en hemsida har en avgörande roll 

om besökaren väljer att stanna på bloggen eller lämna sajten. 

 

Det var betydligt fler flickor än pojkar som kände till både Bobster och 

Mensbloggen. Bland de äldre barnen var det tämligen likvärdigt gällande 

Bobster men i övrigt var det enbart flickor som var inne på Bobster och 

Mensbloggen. I vår studie var det ingen pojke som besökt Mensbloggen 

trots att bloggen även riktar sig till killar (som sekundär målgrupp). 

Pojkarna visade både genom sina teckningar och berättelser att de är 

intresserade av andra aktiviteter än de som presenteras på Mensbloggen. 9-

åriga pojkarna ritade sportsidor och spelsidor. De visade tydligt att detta 

var deras intressen och de ansåg inte att det utbudet fanns på Bobster eller 

Mensbloggen.  

Även här kommer frågan om målgrupp in. Vad är syftet, är det att både 

flickor och pojkar ska vara lika intresserade av sajterna. Då SVT är en 

public service kanal som ska nå ut till alla olika typer av målgrupper via 

sina kanaler är det viktigt att ha det i åtanke kring dessa sajter.  
 

 

Skulle man kunna göra barns drömsajt på riktigt? Där barnen får vara med 

och skapa? Att Bobster och Mensbloggen fungerar till den tänkta 

målgruppen går att diskutera då barnen anser sig själva för unga. 

Barnen bör få komma med förslag, bygga upp spel, forma och fixa. Är det 

möjligt? I så fall fler och större djupintervjuer genomföras med denna 

målgrupp där barnen mer i detalj får utveckla vad bör återfinnas på deras 

drömsajt.  

 

 

 

6.1 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kan vara en mer djupgående analys av hemsidor och hur 

barn navigerar på dessa med fokus på användandet genom att till exempel 

titta närmare på vilka tekniska verktyg som barn använder. Ett annat 

område är hur medielanskapet påverkar det privata och offentliga samt hur 

det påverkar människan? Ett tredje område är hur barn på konstruktiva, 

systematiska och pro-aktiva sätt kan bidra vid utvecklingen av vårt 

framtida e-samhälle. 
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Bilaga 1 – Mailet till läraren  
 

 

Hej Kerstin!  

Jag nämnde på telefon att jag skulle skriva ihop några rader om vad det här 

projektet handlar om och maila det till dig så du har information att gå ut 

med till föräldrarna och rektorn. 

 

Vi är två stycken elever från Högskolan i Halmstad som skriver vår C-

uppsats denna höst i samarbete med SVT. I vår studie är vi intresserade av 

barn och deras syn på Internet, hemsidor och hur barn ser på framtiden i 

medielandskapet. 

 

En av studenterna kommer ursprungligen från Östersund och har en 

önskan om att er skolklass skulle vara intresserade av att delta i studien. 

Den innefattar att eleven ritar en teckning och tillsammans med 4-5 andra 

elever (2 grupper) sitta ner och diskuterar några olika ämnen knutna till 

hemsidor och Internet. Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma. 

 

Jag har en önskan att studien kan påbörjas måndag eller tisdag av vecka 

50. Där en gruppintervju kan hållas en dag och nästa den andra dagen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Kristoffersson 0702089053 

Emma Jacobsson 0709662065 
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Bilaga 2 – Frågeguide  
 

Inledande frågor 
 

 Använder ni Internet? Hur mycket? 

 Vilka sidor på Internet är ni inne på mest? 

 Vet ni vad SVT/Sveriges television är? Om ja, kan du beskriva? 

 Har du varit inne på SVT:s hemsida? 

 Tycker ni att SVT skiljer sig ifrån andra kanaler? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

Rita teckningar 

Efter de inledande frågorna får barnen rita sin ”drömsajt” 

 

Därefter ställs följande frågor: 
 

 Kan du beskriva vad du har ritat 

 Varför har du valt att ta med just detta? Både ställa frågor om 

innehållet och vad de olika delarna har för funktioner men också 

grafisk farmställning, kan fråga om utseende, färger mm. 

 

Bobster 

När de fått rita teckningar går vi över till att sätta oss vid en dator där 

barnen får titta på Bobster och Mensbloggen. Först får de läsa och titta på 

både Bobster och Mensbloggen och ”tänka högt” innan vi ställer en 

frågorna.  

 

Här ställs frågorna: 
 

 Brukar du vara inne på Bobsters hemsida? 

 Vad tycker du om den? 

 Vad är det du tittar på/läser när du är inne där? 

 Finns det något ni tycker är extra kul med denna sida? Finns det 

något som ni inte tycker är så bra med sidan, som ni tycker skulle 

kunna bli bättre? 

 Om något saknas på deras teckningar som idag finns på Bobster 

kan fråga om saker som inte finns med på teckningen också ställas 

 

Det gäller här också att koppla svaren till teckningarna och ställa frågor 

utefter vad de har ritat. Detta är svårt att veta innan och får komma mer 

spontant, men det gäller att hela tiden göra kopplingar mellan vad dem 

säger om Bobster och Mensbloggen och deras teckningar. 

 

Mensbloggen 
 

 Vad är en blogg för er? Vad tycker ni om bloggar, är det något ni 

brukar läsa? (efter denna fråga får dem börja läsa Mensbloggen) 

 Vad tycker ni om Mensbloggen? 

 Brukar ni läsa den? Om ja, hur fick ni reda på att den fanns? 

 Finns det något som ni tycker är extra bra med bloggen? Något 

som är tråkigt på bloggen som ni inte vill läsa? 
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 Vet ni vilka det är som skriver på bloggen? Vad tycker ni om dem? 

 Vad tycker ni om namnet ”Mensbloggen”? 

 Vad vill ni läsa om? 

 Vem tror ni att denna blogg är riktad till? Alltså vem tror ni ska 

läsa den? 

 


