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Examinator: Martin Danielsson 
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Syfte:  Syftet med den här studien är att undersöka kulturprogrammet  

K specials profil kontra image, samt vad programmets medarbetare och 

tittare associerar till begreppet kultur. 

Metod:  Studien är genomförd med kvalitativa metoder i form av personliga 

intervjuer och telefonintervjuer samt en nätundersökning.  

Resultat:  K specials projektledare har en samlad bild av hur de vill att tittarna ska 

uppfatta programmet. Tittarna som har medverkat i denna studie har i 

många anseenden en positiv likartad uppfattning om programmet. Det 

finns dock en skillnad i hur en del tittare associerar till namnet K special, 

då namnet stundtals associeras med frukostflingor. Gällande kultur visar 

det sig att K special är en kultur i sig och utgör en livsstil hos tittarna som 

medverkar i denna studie. Både tittarna och programmets medarbetare 

ser begreppet kultur som ett samlingsnamn på livet och människors ut-

tryck, allt som inte platsar inom ramarna för naturvetenskap. Det finns 

dock åsikter om att kulturbegreppet behöver ”dammas av” från 

finkulturstämpeln.   

Nyckelord: K special, SVT, kultur, profil, image, livsstil    
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1. Inledning  
Public service företaget Sveriges Television kallas TV i allmänhetens tjänst. Deras 

utbud ska kännetecknas av kvalité och mångfald, samt spegla hela det svenska 

samhället och därmed bidra till den mångfald som är av stor betydelse i ett demo-

kratiskt samhälle. K special är ett kulturprogram som har i uppdrag av Sveriges 

Television att sända dokumentärer som ska spegla både det nationella och inter-

nationella ämnesområdet kultur.  Vi som utför denna studie ser kulturområdet som en 

viktig del för alla människors utveckling, stimulans och välbefinnande. Därmed anses 

program som K special ha en viktig roll i vårt demokratiska samhälle.    

Problemområde i denna studie utvecklades efter inledande kontakt med K specials 

medarbetare. Det visade det sig att det inte finns har någon klar bild av vem som tittar 

på programmet, varför de tittar och hur tittarna uppfattar programmets budskap. Detta 

är problematiskt för K special eftersom det är svårt att förbättra kommunikationen med 

tittarna om man inte vet vilka dessa är, eller hur de uppfattar programmet. Stämmer 

tittarnas bild överens med det som K special vill förmedla genom sina kultur-

dokumentärer? Detta undersöks närmare i denna studie.  

Eftersom K special sänder inom ramen för public service företaget Sveriges Television 

så granskar vi även deras uppdrag och om det finns någon koppling till svensk kultur-

politik. Kulturbegreppet är av central vikt för denna studie då K special sänder kultur-

dokumentärer. Hur uppfattar K specials medarbetare samt deras publik kulturens 

betydelse? Kulturbegreppet undersöks både per definition och i en samhällelig kontext.  

0B1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka kulturprogrammet K specials profil kontra 

image, samt vad programmets medarbetare och publik associerar till begreppet kultur. 

Följande frågeställning har fastställts för att på bästa sätt nå syftet: 

 Vad vill SVT:s program K special förmedla för bild till sina tittare? 

 Hur upplevs K special av sin publik?  

 Hur uppfattar K specials tittare public service företaget SVT:s uppdrag? 

 Hur associerar K specials medarbetare och tittare till begreppet kultur? 
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1B1.2 Disposition  

Den här studien inleds med ett bakgrundskapitel som ger information om faktorer som 

berör syftet och frågeställningen till denna studie. Bakgrundskapitlet innefattar in-

formation om public service, SVT och K special för att läsaren ska förstå kopplingen och 

leden mellan public service och K special samt deras uppdrag. Även kulturens roll i 

samhället belyses. I kapitel 3 beskrivs de teoretiska utgångspunkter som har format 

studien så som Pierre Bourdieu, cultural studies och strategisk kommunikation. I efter-

följande kapitel redovisas studiens metodval vilket innefattar kvalitativa intervjuer och 

en nätundersökning. Dessa intervjuer samt nätundersökningen redovisas och 

analyseras med hjälp av valda teoretiska angreppssätt i kapitel 5. Slutligen följer en 

sammanfattande analys och diskussion samt författarnas egna reflektioner och tips för 

vidare forskning.   

 

 

 

 

  

 

 

 



7 

 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras faktorer som är av betydelse för den här studien. In-

ledningsvis ges en kort beskrivning av det svenska TV-landskapet samt Sveriges 

Television (SVT) och dess finansiering. Detta följs av en mer ingående redogörelse av 

programmet K special samt en beskrivning av kultur, kulturens vikt i samhället och dess 

roll inom Sveriges Television. Vi utgår från ett demokratiskt perspektiv. 

2.1 Det svenska TV-landskapet  

Public service företaget SVT har varit en aktör på den svenska TV-marknaden i mer än 

femtio år, de första trettio åren med monopol på marknaden. Under de senaste 15-20 

åren har TV-utbudet fullkomligt exploderat och idag har, förutom SVT och Utbildnings 

Radion, cirka 40 nationella kanaler sändningstillstånd för marknätet. Utöver dessa 

finns också ett omfattande utbud av kabel och satellit-tv kanaler (Regeringskansliet 2). 

De kommersiella kanalerna finansieras av reklamintäkter vilket gör att utbudet ska 

locka så många tittare som möjligt. I den här kontexten fungerar SVT som en motvikt 

då det är deras utbud och inte antalet tittare som är det relevanta. 

En utbredning av Internet och den digitala världen har lett till att det traditionella tv-

mediets aktörer har utökat sina verksamheter till att sända program via webb-tv. I 

praktiken betyder det att tittaren inte är beroende av TV-tablån på samma sätt som 

tidigare. SVT:s webb-TV går under namnet SVT Play där de flesta program kan ses i 30 

dagar efter första sändning. Detta är en tjänst som ständigt ökar i användning (SVT 3). 

2.2 Public service – SVT 
I Sverige började public service sända TV-program år 1956 (Zsiga 2008:29). Sveriges 

Television (SVT) som en TV i allmänhetens tjänst, vilket är den svenska benämningen 

för public service, har skyldighet att vara tillgängliga för alla och att ha ett brett utbud 

samt tillfredställa olika behov och intressen hos befolkningen (Nord & Strömbäck 

2004:76–77). Uppdraget säger att SVT ska spegla omvärlden opartiskt och ur flera 

perspektiv så att tittaren får tillräcklig information för att själv skapa sig en uppfattning, 

något som alla medborgare i ett demokratiskt land bör ha rätt till (SVT 1).  

Sveriges Television sänder program i sju kanaler, till företagets huvudkanaler räknas 

SVT1, SVT2 och SVTB . Den första kanalen, SVT1, betecknas som Hela Sveriges 

Television och SVT2 som en fördjupande kanal med inriktning på fakta, kultur och 

samhälle. SVTB är en barnkanal (Regeringskansliet 2).  
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2.2.1 Sveriges Television – finansiering 

Sveriges Television räknas som en av Sveriges viktigaste kulturinstitutioner. SVT är inte 

statligt ägd och finansieras därför inte via skatter utan via en TV-avgift. Medborgarna 

betalar en avgift för en tv-apparat, oavsett hur många man har i sitt hushåll, till en fond 

i Riksgälden som sedan finansierar public service verksamheten i Sverige. Det är först 

efter godkännande från Riksdagen som de ekonomiska medlen från Riksgäldsfonden 

ges till Förvaltningsstiftelsen för public service. Det var genom ett riksdagsbeslut som 

denna stiftelse bildades. Stiftelsen har dock ingen roll i tilldelningen av ekonomiska 

medel eller beslut om SVT:s organisation eller verksamhetsinriktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Organisationsstruktur (SVT 5) 

Som figur 1 visar är Förvaltningsstiftelsen en moderstiftelse till de tre public service-

bolagen Sverige Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildnings Radion (UR). 

Förvaltningsstiftelsens har som syfte att främja programbolagens självständighet samt 

att äga och förvalta aktier i programbolagen (SVT 5).  

Det finns en viss ekonomisk kontroll från riksdagen, men enligt SVT så bestämmer 

företagsledningen om innehållet i programutbudet. I enlighet med detta står SVT fritt 

och oberoende från både politiskt och kommersiellt inflytande (SVT 5). Kultur-

departementet menar att ”Kulturens och konstens innehåll ska inte och kan inte styras 

genom politiska beslut, men samhället kan, med en väl genomförd kulturpolitik, skapa 

förutsättningar för ett stärkt kulturliv som utvecklas och blomstrar på egna villkor” 

(Regeringskansliet 1). 

2.3 K special 

K special är ett program som sänder kulturdokumentärer via SVT2. Programmet 

började sändas år 2000 och har haft samma sändningstid, fredagar klockan 20.00, 

sedan starten för tio år sedan. K specials uppdrag och syfte är att genom ett variations-
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rikt utbud ge en vid bild av ämnesområdet kultur i både det svenska och internationella 

samhället. K special skall genom sina kulturdokumentärer ge publiken upplevelser, 

skapa nyfikenhet och kunskap om kulturyttringar världen över. Kulturdokumentärerna 

rör sig om konst, mode, fotografi, musik, teater, film, litteratur, filosofi, arkitektur och 

idéhistoria. K specials dokumentärer skall ge en rik bild av kultur i vid bemärkelse och 

med en gedigen kunskapsbotten förhålla sig kritiskt och personliga till sina ämnen. 

Även om ett ämne ibland kan te sig smalt skall det berättas på ett sätt som gör det 

tillgängligt för den breda allmänheten. Varje år ska mellan åtta och tio program ha 

ambitionen, då det gäller ämnesval och tilltal, att nå en större och bredare publik. Av 

dessa program ska minst hälften levereras av programinköp. K special har som uppgift 

att arbeta med fria filmare och att stödja ett utökat samarbete med olika kultur-

institutioner. Programmet ska speciellt engagera unga medarbetare och arbeta för 

kvalitetsutveckling av kulturdokumentärer. K special är SVT:s spelrum för kultur-

dokumentärer producerade av SVT-producenter och externa filmare.  

2.3.1 Utbud 

K special sänder 52 kulturdokumentärer om året där 22 filmer är både egenproduk-

tioner och samproduktioner, de är då helt eller dels ekonomiskt ansvariga för det som 

produceras och sänds. De resterande 30 filmerna, av såväl svenska som utländska 

filmer, är inköp av färdiga filmer som sänds. K special skall präglas av ett jämställt 

förhållningssätt i urvalsprocessen av dokumentärerna som sänds, de ska genomsyras av 

att Sverige består av människor med olika etniska och kulturella bakgrunder. Det går att 

se K specials kulturdokumentärer via SVT Play på Internet upp till en månad efter den 

aktuella sändningstiden på SVT2. På K specials Fansida via det sociala mediet 

Facebook presenteras en del av 2010 års utbud på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Profilinformation K specials fansida på Facebook 
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Ansvaret för att K special uppfyller sitt uppdrag ligger på två personer, projektledarna 

Emelie Persson och Hjalmar Palmgren. Deras arbetsuppgifter består bland annat av 

redaktionsarbete, administration, juridik och kommunikation. Eva Beckman är deras 

chef, hon utsågs till ny programchef för Kultur och Samhälle på SVT Stockholm i 

februari år 2010 (SVT 4). Beckman är chef för hela kulturredaktionen som bland annat 

sänder program som K special, Kulturnyheterna, Kobra och Babel. 

5B2.3.2 Publik- och utbudsanalys K special 

Efter upprättad kontakt med en publikanalytiker på SVT skickades dokument via  

e-post rörande K specials publiksiffror och utbud. Enligt dessa dokument finns det 

största intressent för kulturdokumentärer i grupperna fria yrken, studerande, hög-

utbildade och storstad. Över åren har K special haft en stabil, om än låg, publiknivå i 

befolkningen. I genomsnitt tittar 1,5 procent av Sveriges befolkning på K special varje 

vecka, det motsvarar cirka 135 000 tittare.  

2.3.3 Dokumentärfilm 

Då K special sänder kulturdokumentärer är det relevant att få en inblick i 

dokumentärens betydelse. Den frilansande journalisten och tv-producenten Kristin 

Olsson beskriver i sin bok Att göra Tv-program, hur termen ”dokumentär” är en 

beskrivning av en filmgenre. Termen etablerades genom den skotska filmaren John 

Grierson år 1926, han lånade termen från franskans documentaire vilket betyder 

reseskildringar. Grierson var den första som skapade en teori kring vad som är en 

dokumentär och inte. Ända sedan dess har diskussionen handlat om nyckelord som 

realism, autentisk verklighet och konstnärlighet. Det betonas även att dokumentärer 

gärna bör behandla sociala frågor (Olsson 2001:118f). 

Docpoints är en finsk organisation som sedan år 2002 anordnar dokumentärfestivaler 

och utbildningsseminarier. På Docpoints hemsida skrivs det att dokumentärfilmen är 

konst. Dokumentärfilmen beskrivs som ett verk som kan förändra tittarens världsbild 

och ge ny kunskap eller förståelse. Docpoint menar att tittaren påverkas av information, 

men ännu mer av känsla. Känslor som man får genom bilder, röster och människor 

förvaras djupare i minnet än ren kunskap. ”Dokumentärfilmen baserar sig på verkliga 

personer och saker som hänt i verkligheten. Efter det är ingenting entydig sanning eller 

påhitt, det är dokumentaristens tolkning av verkligheten” (Docpoint). 

6B2.3.4 Sociala medier 

K special använder det sociala nätverket Facebook som kommunikationskanal, se figur 

2. På Internet har användandet av sociala medier totalt expanderat. Sociala medier är 

kommunikationskanaler som används för att bland annat bygga förtroende och för-

bättra relationer mellan konsument och producent, företag och individ på Internet.  
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Det finns olika verktyg för att uppnå en social sammanhållning i form av att till exempel 

skapa grupper, bilda fansidor, forum och live chattar som baseras på människors 

gemensamma värderingar och intressen. Exempel på sociala nätverk är Facebook, 

MySpace, Twitter, Youtube, Jaiku och Bloggar. I mediebloggen Mindpark, som ägs av 

föreläsaren och rådgivaren ”Joakim Jardenberg”, uppdateras det ständigt om nya 

digitala- och sociala medier. Bloggen beskriver att ”Vi står mitt i en social revolution 

som förvandlat Hkonsumenten till aktiv producent snarare än passiv konsumentH, det är 

därför det är viktigt att företagen anpassar sig och gör sig tillgängliga” (Mindpark).  

 2.4 Kulturbegreppet i korthet 

Ordet kultur betyder enligt Nationalencyklopedin odling/bildning men om man ser till 

begreppet kultur i vidare mening så är det resultatet av allt mänskligt uttryck. En mer 

konkret beskrivning av kulturbegreppet ges dock inom uttryckssätt som musik, konst, 

film, teater, litteratur, religion och vetenskap (Nationalencyklopedin 1). Betydelsen av 

ordet kultur ändras ständigt med tiden och hänger samman med samhällssyn samt 

ideologiska utgångspunkter men förändras också beroende på vem som använder 

begreppet och i vilket sammanhang det används. Det vida kulturbegreppet återkommer 

ständigt till aspekten av det mänskliga livet och allt det som inte ryms inom begreppet 

natur. Kulturbegreppet omfattar värderingar, traditioner och livsmönster som leder till 

förståelse, tolkning och att skapa mening i samhället eller inom en grupp av människor 

(Regeringskansliet 1). 

2.5 Kulturens vikt i samhället 

Sverige har fått en ny kulturpolitik för första gången på 13 år. Den 16 december 2009 

antog riksdagen regeringens förslag om den nya kulturpolitiken. En ny inriktning ska ge 

ökad tillgång till kultur samt öka möjligheten till eget skapande. Regeringens kultur-

politik syftar till att det ska bli lättare att ta del av kultur och ge förutsättningar för 

konstnärligt skapande. I regeringens proposition Tid för kultur trycks det på att det 

svenska samhället behöver ett starkt kulturliv. Det står beskrivet att kulturpolitiken har 

en viktig roll för samhällets bildningssträvan och det anses att olika kulturella uttryck 

bidrar till att skapa sammanhang och ge nya perspektiv på företeelser och skeende i 

våra liv och vår omvärld. Det skrivs också att det är viktigt att ge förutsättningar till alla 

deltagande i kulturlivet vare sig man söker vägar till bildning, kulturupplevelser eller 

eget skapande. Det är en självklar uppgift för kulturpolitiken att skydda yttrande-

friheten samt att materiella och ekonomisk hänsyn bör vägas mot djupare mänskliga, 

sociala och kulturella värden. I Tid för kultur beskrivs det också att alla ska ha möjlig-

het att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 

samhällets utveckling. De kulturpolitiska målen är fundamentala för kulturpolitiken. 

Kulturen ska ges bättre förutsättningar att prägla samhällsutvecklingen för att ge kraft 

att möta framtidens möjligheter och utmaningar.   
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För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 

Att uppmana om kulturens möjlighet att vara dynamisk och utmanande är den 

grundläggande uppgiften för kulturpolitiken. Kulturpolitiken bidrar med att sprida och 

sammanbinda en humanistisk människosyn i samhället (Regeringskansliet 1).   

7B2.5.1 Kulturen får större plats hos SVT 

I propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens 

tjänst 2010-2013 finns förslag till villkor och riktlinjer för kommande tillståndsperiod 

för SR, SVT och UR.  Några av dessa villkor innebär bland annat att SR och SVT ska 

fördjupa, utveckla och vidga sitt kulturutbud inom ramen för nuvarande uppdrag på 

kulturområdet, som att till exempel ge större plats för både bred och smal kultur. Av 

bland annat den anledningen ska programföretagens ekonomiska medel höjas med 

3 procent år 2010, vilket motsvarar cirka 200 miljoner kronor (Sveriges Riksdag). 

Propositionen menar att det sätt som radio och TV i allmänhetens tjänst finansieras har 

stor betydelse för möjligheten att bedriva en självständig och oberoende verksamhet 

med hög kvalitet (Regeringskansliet 2).  

2.6 Tidigare studier 
Innan en undersökning tas vid så bör man göra en förstudie inom det aktuella 

forskningsområdet för att se vad som tidigare blivit undersökt. Vi har bland annat gått 

igenom olika kandidatuppsatser som främst har undersökt public service, SVT och 

kultur. ”Den mest framträdande källan för att relatera det egna arbetet till det pågående 

vetenskapliga samtalet är existerande teorier och studier” (Aspers 2007:68).  

Den kvalitativa kandidatuppsatsen skriven av Jacobsson & Kristoffersson (2009) Så blir 

SVT en drömsajt för barn – En användarorienterad studie om barns Internet-

användning och Sveriges Television är skriven på uppdrag av SVT. Denna uppsats är en 

del av projektet ”Unga nätkulturer” som finansieras av KK-stiftelsen1. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur SVT Interactive (SVTi) kan utveckla sitt strategiska arbete 

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

                                                             
1 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling har som mål att främja kompetensutveckling 
och att skapa förutsättningar för ekonomiskt tillväxt. 



13 

 

medielandskap. Resultatet som Jacobsson & Kristoffersson (2009) kom fram till är att 

barns drömsajt består av kommunikation, interaktionen (främst i form av olika spel) 

design och personlighet. Det är främst denna uppsats information om SVT och olika 

vetenskapliga teorier som ”cultural studies” och ”strategisk kommunikation” som har 

varit passande att ta del av i arbetet med vår studie.  

Det svenska kulturpolitiska observatoriet ”SweCult” (Swedish Cultural Policy Research 

Observatory) är en nationell centrumbildning vid Linköpings universitet. Med i 

styrelsen sitter forskare från en rad olika erkända svenska universitet. ”SweCult” 

publicerade år 2008 KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik. Denna bok 

består av 32 kapitel som behandlar statistisk beskrivning av svensk kultur och kultur-

politik tillsammans med ett 30-tal artiklar av forskare och experter som behandlar 

centrala problem samt utvecklingsuppdrag på kulturområdet. Enligt ”Swecult” är målet 

med denna bok att öka tillgängligheten och att ge kunskaper om kultur och kultur-

politiken. De vill också främja samverkan mellan kultursektorn och forskningen inom 

området på både svensk och internationell mark (KulturSverige 1). 

Boken KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik består av många intressanta 

artiklar och utredningar, vi har i denna studie tagit del av kapitel 3 som består av Roger 

Blomgrens artikel, Från hot till möjlighet: om kulturindustrin och kulturpoliktiken 

(KulturSverige 2). Blomgrens artikel handlar om hur kulturindustrin som företeelse har 

behandlats i den kulturpolitiska debatten. I ett historiskt perspektiv har kulturindustrin 

setts som något ont och skadligt samt inte varit något som samhället borde främja. Den 

kommersiella delen av kulturverksamheten har betraktats som ett hot mot samhället, 

alltså det som har producerats i form av filmer, populärmusik samt litteratur och har 

ansetts vara mindervärdiga produkter. Idag har kulturindustrin, nu under namnet upp-

levelseindustri, framförallt på regional nivå kommit att betraktas som en ny närings-

gren som skapar tillväxt och sysselsättning. Denna artikel är av intresse för vår studie 

då vi studerar den nuvarande svenska kulturpolitiken samt kulturens betydelse.  

Vi har även tagit del av kapitel 10 i samma bok KulturSverige 2009: Problemanalys och 

statistik som består av Henrik Larssons artikel, Silverhavet eller Det gåtfulla folket? 

Kulturinstitutionerna och publiken (KulturSverige 3). Ämnet för Larssons artikel är 

kulturinstitutionernas förvaltning av sitt kulturpolitiska uppdrag mot bakgrund att den 

yngre publiken sviker och stampubliken blir allt äldre. Larsson menar att institutionerna 

brister i såväl kunskapen om och intresset för den potentiella publiken och att institu-

tionerna saknar strategier för nyrekrytering. En väsentlig orsak till detta menar Larsson 

är en allt för stor inriktning på producentperspektivet som bör ersättas av ett besöks- 

eller brukarorienterat synsätt. Efter inledande kontakt med K specials projektledare 

framkommer det att det finns vissa antaganden att den största delen av deras publik 

tillhör en äldre generation. Vi anser att Larsson perspektiv är intressant för vår studie 

om K specials publik gällande att förbättra kommunikation till sina tittare. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Teorier hjälper forskaren att hantera det empiriska materialet genom olika satser som 

uttrycks i relationen mellan begrepp (Aspers 2007:46f). Inspiration och teoretiska ut-

gångspunkter för den här studien hämtas främst från Pierre Bourdieu – fransk sociolog 

och kulturantropolog. Tyngdpunkt fästs även vid Stuart Hall och Raymond Williams – 

frontmän inom brittiska cultural studies, och professor Johan Fornäs som nämns i 

samklang med svenska kulturstudier. Använts har också sociologen Simon Lindgrens 

syn på populärkulturbegreppet och slutligen har strategisk kommunikation tillämpats.  

3.1 Kulturellt kapital 

En av de största teoretikerna inom det sociologiska forskningsfältet är Pierre Bourdieu, 

fransk sociolog och kulturantropolog. Han växte upp på landsbygden i ett arbetarklass-

hem men vann senare tillträde till den intellektuella världen genom att studera vid en 

elitskola i Paris. Mycket av hans forskning bottnar i denna klassresa (Bourdieu 1986:7). 

Enligt Bourdieu kan begreppen klass och kultur ses som en respons på människors 

klasserfarenheter (Fowler 1997:3). Bourdieus begrepp habitus, kulturellt kapital och 

symboliskt kapital är av intresse för den här studiens frågeställning om K specials 

image och profil, då begreppen går att applicera både i relation till tittarna men också 

till medarbetarna.  

Utifrån Bourdieus begreppsapparat har vi i den här studien använt oss av habitus, vilket 

belyser sammansättningar av relationer och skillnader inom det sociala rummet samt 

livsstilarnas rum. En livsstil eller social position menar Bourdieu kan inte förstås om 

den ses isolerat, utan får mening när den förhåller sig eller skiljer sig från andra livs-

stilar och positioner (Bourdieu 1986:18). Det sociala rummet är strukturen som formas 

av samhällsklasser, klasskillnad och yrkesgrupper men Bourdieu sorterar inte upp 

individer utifrån olika klasser och sociala grupper utan skillnaden ska ses på individnivå 

(Bourdieu 1986:18). Livsstilarna förklarar Bourdieu ”är systematiska produkter av 

habitus som blir till socialt hallstämplade teckensystem, i och med att de uppfattas i 

sina förhållanden till varandra […]” (Bourdieu 1986:295).  

Symboliskt kapital är ett centralt begrepp inom Bourdieus teoretiska fält. Genom 

observerande av hur människor i samhället bemästrade kulturen, kom han fram till att 

det symboliska kapitalets tillgångar är en maktresurs och nödvändiga för den som vill 

lyckas bättre än andra inom exempelvis skola eller arbetet. Dessa tillgångar är bland 

annat, god språkkunskap, allmänbildning, god smak och att kunna föra sig i karriär-

inriktade sammanhang (Ibid). Bourdieu såg även att människors förmåga att tala och 

vara välorienterade i kulturen och samhället var en tillgång utanför den traditionella 

kulturella världen av exempelvis konst och litteratur (Bourdieu 1986:13). 
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Med ’kultur’ avser Bourdieu i detta sammanhang inte vilken 

kultur som helst, utan den slags kultur som är intimt knuten till 

samhällets makthierarkier, närmast vad som i Norden brukar 

kallas ’finkultur’ och omgärdas av citationstecken och 

reservationer, d.v.s. den kultur som räknas, den legitima och 

dominerande, den som i praktiken erkänns i skolan och i 

karriärgångarna på sociala fält där makt utövas (Bourdieu 

1986:295). 

Enligt Daniel Broadys artikel Kulturens fält – om Pierre Bourdieus sociologi (1988) 

menar Bourdieu att ett modernt samhälle med nya utbildningsmöjligheter innebar nya 

former av symboliskt kapital och även nya sätt att förvara och byta kapitalet. Bourdieu 

urskiljer en specifik form som han väljer att kalla kulturellt kapital (Broady 1988:4). 

Det kulturella kapitalet utgörs av symboliska tillgångar som exempelvis kunskaper, 

erfarenheter, sätt att tala eller vara. Dessa symboliska tillgångar bevaras i 

”institutionaliserad” form genom exempelvis skolor, universitet och kulturtidskrifter.  

Utbildningssystemet fördelar kulturellt kapital, men är också 

avgörande för detta kapitals existens som sådant: det formar 

människors habitus så att de blir disponerade att erkänna det 

slags värden varpå det kulturella kapitalet vilar 

(Broady1988:4). 

När Bourdieu talar om kapital menar han att det är ett socialt förhållande som endast 

existerar och producerar sina effekter inom det fält där det producerar och re-

producerar sig självt (Bourdieu 1986:263). Det är människors trosföreställningar som 

ligger till grund för det kulturella kapitalet, exempelvis menar Bourdieu att det 

dominerade språkbruket utgör ett ”kapital” eftersom det erkänns som mer legitimt och 

eftersträvansvärt än andra språkbruk (Bourdieu 1986:5). Det kulturella kapitalet får 

betydelse först när egenskaperna, inom det aktuella fältet, tillskrivs ett värde inom den 

gruppen som de verkar. Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är 

gångbara på just den marknaden, vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella 

spelet, och som i förhållande till detta fält fungerar som specifikt kapital och därigenom 

som förklarande faktor till praktikerna (Bourdieu 1986:263).  

3.2 Cultural studies 

Ett huvudsakligt syfte med cultural studies ”är att försöka förstå hur olika grupper i 

samhället konkurrerar om makt och inflytande, samt belysa den roll som kulturen 

spelar som en bärare av olika ideologiska positioner” (Jansson 2002:123). Medie-

forskaren André Jansson skriver att ordet kultur ursprungligen härstammar från odla 

eller kultivera från latinets cultivare. Utifrån dessa grundbetingelser urskiljs två egen-

skaper som kännetecknar det kulturella. Han menar att kulturer inte tillkommer helt 
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plötsligt utan de måste underhållas och ges omsorg samt att kulturer är dynamiska, de 

skapas och omvandlas ständigt med tiden (Jansson 2002:23).   

Den brittiske sociologen Stuart Hall är en av förgrundsfigurerna inom det mång-

disciplinära forskarfältet cultural studies. Hall är en framträdande kulturteoretiker och 

var en tidig deltagare av Centre for Contemporary Cultural studies vid Birmingham 

University i England på 60-talet, där han senare tog över rollen som ledare för centret.  

Hall publicerade år 1973 sin studie Encoding and Decoding in the Television Discourse 

som haft ett stort inflytande inom cultural studies. Halls encoding och decoding modell 

utgår från att de olika stegen i kommunikationsprocessen tolkas och får olika betydelse 

beroende på vilka som är delaktiga i processen. Ett budskap kan inte ses som givet utan 

påverkas av en rad faktorer. Det kan röra sig om att sändare och mottagare har olika 

tolkningsramar och därav tillskriver budskapet olika betydelser. Det kan också ha 

betydelse i vilken kontext som ett budskap skapas respektive mottas (Hall 1996:124).  

Inom Cultural studies finns alltså en stark tilltro till mediepublikens förmåga att 

omtolka medieindustrins texter. En föreställning är att texterna används som menings-

fulla komponenter i människors vardagsliv. Kulturen betraktas vara inbäddad i 

människors alla meningsfulla handlingar – de aktiviteter som präglar vardagslivet. Och 

genom dessa handlingar kodas texter och etablerar kulturella gemenskaper. Detta gör 

att fokus inom cultural studies ofta vänds mot publiken eller konsumtionen (Jansson 

2002:122).  

Raymond Williams, i linje med Stuart Hall, har haft stor inflytande inom cultural 

studies i England. Williams intresse låg i ”vardagslivets” kultur som han kallade 

meningsskapande praktiker. Williams definition av kulturbegreppet ligger i både de 

betydelser och värderingar som uppstår inom sociala grupper och de levda praktikerna 

där gruppers gemensamma erfarenheter uttrycks. ”Det är först genom människors 

meningsskapande praktiker som kulturella betydelser kan fästas vid specifika objekt” 

(Jansson 2002:33). Williams menar att kulturteori handlar om att försöka förstå 

relationer mellan element i ett helt levnadssätt – ”a whole way of life” (Jansson 

2002:130). I detta sammanhang är kultur inte bara en fråga om det som i olika tider 

ansetts mest värdefullt, så kallad ”finkultur” utan om uttrycksformer och levnadssätt 

inom alla samhällsklasser. I Williams anda så påpekar Jansson att intresset för populär-

kulturs betydelse har växt fram då det är den typ av kultur som används mest i 

människors vardagsliv. Begrepp som livsstil och identitet har fått en betydande roll 

inom cultural studies då de ämnar belysa den ”vanliga” människan (Jansson 2002:35). 

Enligt Hall (1996) innehar människan flera olika identiteter beroende på i vilken 

kontext hon befinner sig. Det kan exempelvis röra sig om en social grupp med gemen-

samt intresse eller individer som har en gemensam historia att förhålla sig till. En 

identitet skapas alltså genom differentiering mellan individer, det är först i relation till 

någon annans identitet som den egna kan konstrueras (Hall & duGay 1996:4). 
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8B3.2.1 Svenska kulturstudier 

Johan Fornäs är professor vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet, 

där han också är föreståndare för Advanced Cultural studies Institute of Sweden. 

Denna teoretiker har utgivit ett trettiotal böcker, antologier och artiklar. I förordet av 

antologin Kulturstudier i Sverige, som han skrivit tillsammans med Bodil Axelsson, 

inleder Fornäs sitt förord med att berätta att kulturstudier i Sverige är ett ständigt 

växande forskningsfält och kännetecknas som studier av samtidskultur. Nya kultur-

möten och medier reser ständigt nya frågor i politik och vardagsliv samt att digital 

teknik ändrar vardagen och förskjuter grundvalen för vad det innebär att vara 

människa. Detta är intressant för denna studie då programmet K special sänder 

dokumentärer om nya kulturmöten varje vecka och har med tiden anslutit sig till den 

digitala tekniken via SVT Play och Facebook för att kommunicera med sina tittare 

genom sociala medier. Fornäs väljer att använda den svenska beteckningen på ”Kultur-

studier” som annars i den globala strömningen identifierar sig med det engelska 

begreppet ”cultural studies”. Den svenska kulturforskningen har nära förbindelser med 

internationella strömningar, som den anglosaxiska traditionen, som härleds tillbaka till 

den brittiska Birminghamskolan. Både engelska och amerikans cultural studies har 

under ett halvt sekel vitaliserat kulturforskningen genom att ständigt resa nya frågor. 

”Det har genom sin egen globalisering blivit ett omfattande och mångfasetterat nätverk 

för att utveckla perspektiv på makt, mening och identitet” (Axelsson & Fornäs 2007:11). 

 

Fornäs hänvisar bland annat till Bourdieu när han skriver att ”det finns ett visst mått av 

maktvilja och kontrollbehov bakom all intellektuell verksamhet” (Axelsson & Fornäs 

2007:21). Maktstrukturerna finns överallt, inte bara i institutioner utan även i social 

interaktion. Maktordningar finns lagrat i människors identitetsskapande habitus och 

utgörs av bland annat kulturella kommunikationsstilar, tankar och känslor (Axelsson & 

Fornäs 2007:21). 

9B3.2.2 Populärkultur 

Simon Lindgren är fil. dr i sociologi och skriver i sin bok Populärkultur, att termen 

”populärkultur” bokstavligen innefattar ”kultur som är populär hos folket”. Lindgren 

beskriver genom sociologen Tony Bennett (1980) att populärkultursbegreppet kan vara 

förvirrande och att det har motsägande innebörder beroende på vilket sammanhang 

begreppet används och om det ställs emot finkultur och folkkultur. ”Detta leder i sin tur 

till att vi helt plötsligt har gjort distinktioner och gränsdragningar som inte riktigt går 

ihop med varandra” (Lindgren 2005:25). Finkultur har historiskt fungerat som en 

referenspunkt i relation till hur andra kulturformer har definierats. 

Enligt Lindgren genomsyrar populärkulturen inte bara vår vardag utan också våra 

kollektiva minnen. Författaren kopplar ihop ord som ”nostalgi” till populärkulturens 
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begrepp och menar att det ordet inte enbart rymmer en sentimental längtan till det för-

flutna utan en tillfredsställande känsla av tillhörighet. Att man hör samman med de 

människor som känner nostalgi för samma saker som man själv har upplevt. Dessa 

känslor av nostalgi kan utlösas av yttre objekt som bilder, film, konst, mode, media eller 

musik (Lindgren 2005:17f). 

3.3 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är en kommunikationsteori som tillämpas inom området för 

medie- och kommunikationsforskning (Palm 2006:9). Vitalt inom strategisk 

kommunikation är målsättningar, vilka är de grundläggande styrinstrumenten för en 

kommunikationsinsats (Palm 2006:23). Strategisk kommunikation handlar om att 

identifiera och kartlägga en aktuell målgrupp för att sedan anpassa budskap samt 

budskapskanal för att nå fram till och påverka målgruppen. Målgrupperna är ofta 

beslutsfattare, förmedlare, opinionsbildare och slutmålgrupp. Dessa följer viktiga 

kommunikationsströmmar mellan varandra och interagerar på olika sätt för att nå 

målet med kommunikationen.  

Centrala begrepp inom strategisk kommunikation som är relevanta i relation till vårt 

syfte och våra frågeställningar gällande K special och SVT är – profil, image, 

kommunikation, omvärldsbevakning, målgruppanalys och trendanalys. En närmare 

presentation av begreppen följer nedan: 

Profil är den bild som ett företag önskar förmedla till sin publik och omvärld. En del 

forskare ser dock begreppet som vad företaget är (Larsson 2008:113). Inom 

kommunikationsteorin betonas vikten av att profilbegreppet måste genomsyras av de 

anställda på ett företag för att det överhuvudtaget ska kunna förmedlas till omvärlden. 

Med tanke på den här studiens syfte har begreppet profil varit grundläggande och 

nödvändigt för intervjuerna med K specials medarbetare.  

Image är den uppfattning och bild som omgivningen och publiken har av en organisa-

tion eller ett företag. Enligt Larsson har imageaspekten idag stor betydelse i näringslivet 

då människor snarare har en relation till företag och varumärken än till enskilda 

produkter (Larsson 2008:114). Faktorer som bestämmer imagen är både mottagna 

fysiska signaler och det samlade intrycket av organisationen. Upplevelsen som mot-

tagaren får av ett företags produkter är av stor betydelse för imagen (Larsson 

2008:114). Begreppet image är i den här studien betydande ur flera aspekter, främst i 

samband med tittarintervjuerna och nätundersökningen med tanke på studiens syfte 

som är att undersöka K specials profil kontra image. 

Kommunikation innefattar enligt kommunikationsvetenskapligt språkbruk hela 

kommunikationsprocessen det vill säga: sändare – budskap – mottagare. Ofta används 

kommunikation och information synonymt men rent strategiskt är informationen det 
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budskap som förmedlas genom kommunikationen (Larsson 2006:13). Det är i Sverige 

vanligt att ”information” är en envägskommunikation medan ”kommunikation” istället 

syftar till tvåvägskommunikation.  

Omvärldsbevakning, även kallat omvärldsanalys, kan beskrivas utifrån två aspekter. 

Den första ger ständig uppsikt av organisationens omvärld och den andra ger analyser 

inför olika aktiviteter (Larsson 2008:97). I linje med den första aspekten är omvärlds-

bevakningen viktigt på grund av att omvärlden ständigt förändras och förutsättningar 

ändras. ”Omvärldsbevakningen eller omvärldsanalys innebär att man söker skapa sig en 

föreställning om hur omvärlden ser ut och hur den kommer att se ut” (Larsson 

2008:98). Omvärlden är enligt Larsson ett abstrakt begrepp men han anser att svaret är 

relativt enkelt, omvärlden innefattar de människor i olika grupperingar som organisa-

tioner är i relation med och det handlar även om alla medborgare och samhället i sin 

helhet (Larsson 2008:98). En strategi för omvärldsanalys är att genomföra en Trend-

analys. Denna syftar att spåra långsiktiga förändringar i samhället eller inom vissa 

grupper, exempelvis demografiska, ekonomiska eller hälsomässiga (Palm 2006:49).  

Målgruppsanalys är som ordet indikerar en analys av målgruppen. En målgruppsanalys 

utförs för att hitta den målgrupp som efterfrågas. Den vanligaste formen av målgrupps-

analys är efter demografiska egenskaper, exempelvis kön, ålder, yrke eller nationalitet. 

Ett komplement eller alternativ till en demografisk målgruppsindelning är, enligt Palm, 

definition efter livsstil (Palm 2006:34). 

De ovannämnda begreppen omvärldsbevakning och målgruppsanalys har inte alltid 

tydliga gränsdragningar men som Palm beskriver finns det ändå goda skäl att hålla isär 

termerna. ”I en målgruppsanalys är slutmålgruppen, i andra hand förmedlar-

målgrupper, de som är föremål för störst intresse, och i en omvärldsanalys är det 

beslutsfattare, opinionsbildare, aktörer och intressenter som är mest intressanta” (Palm 

2006:47). Se figur 3 i kommande metodkapitel. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologi och författarna av denna studie. De 

metoder som använts utifrån det teoretiska utgångsläget introduceras, de har valts för 

att nå vårt syfte och frågeställningar på bästa sätt samt att de anses mest lämpade för 

denna studie.  

4.1 Hermeneutisk metodologi 

Då detta är en studie som har en kvalitativ ansats vill vi som författare presentera oss 

själva och med vilken förförståelse vi gick in i den här intersubjektiva processen. Detta 

för att du som tar del av vår studie får en bättre möjlighet att förstå våra tolkningar och 

analyser, vilket är en integrerad del av en kvalitativ studie (Aspers 2007:37). En 

kvalitativ studie har inte för avsikt att exempelvis kartlägga orsak-verkan relationer 

utan vill skapa förståelse. En presentation av oss är av vikt eftersom vi i den här 

forskningsprocessen är tolkande subjekt som förvandlar det empiriska materialet till 

samhällsvetenskapliga tolkningar, inom vetenskapliga termer kallat dubbel 

hermeneutik (Alvesson & Sköldberg 2008:216). I en intersubjektivprocess går man från 

en enkel förståelse inom det valda studieområdet till en högre form av förståelse baserat 

på den kunskap som man erhåller genom forskningsprocessen, vi flyttar oss därmed 

uppåt i en hermeneutisk spiral (Alvesson & Sköldberg 2008:531).  

Utifrån vårt gemensamma intresse för kultur i allmänhet gick vi in i denna studie med 

förförståelsen att kulturen innefattar mänskliga uttryck i form av konst, musik, dans 

och teater. Det skiljer cirka ett årtionde i ålder mellan oss författare, vilket gör att vi har 

skilda erfarenheter. Efter diskussioner angående kultur framkommer det dock att vår 

förförståelse kring kulturen mer eller mindre faller sig inom samma tolkningsram. 

Public service för oss är en förmedlare av kultur och kunskap som vi har växt upp med 

och vi båda har högt förtroende för SVT som institution. I och med vår utbildning inom 

Medie- och kommunikationsvetenskap har vår förförståelse om public service klättrat i 

den hermeneutiska spiralen. I utbildningen har vi tagit del av medieområdet och där-

med förutsättningarna för public service i samhället. När tillfället kom att få samarbeta 

med programmet K special såg vi chansen att fördjupa oss i ämnena kultur, public 

service, SVT samt K special. Vår förförståelse kring K special sträckte sig till att vi visste 

att programmet existerade och att det visade varierande kulturdokumentärer på SVT2, 

men ingen av oss hade tagit någon större del av dess utbud. Vi frågade oss själva vem 

som tittar på K special och hade en tanke om att deras publik var begränsad, detta på 

grund av att programmet sänds på fredagskvällar. Utifrån våra kunskaper inom 

strategisk kommunikation undrade vi över K specials profil och varför de inte syns mer.  

Nya infallsvinklar och idéer samt teorier har tagit plats under arbetets gång och har lett 

fram till val av lämpliga metoder såsom kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa ansatsen 
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medför att alla intervjupersoners åsikter har lika stor betydelse. Tittarintervjuerna 

behandlas anonymt medan de övriga informanternas namn är av väsentlighet för 

studien då vi tillämpar teori inom strategisk kommunikation. Vi har fått godkännande 

från alla de informanter vars namn är synliga i den löpande texten.     

4.2 Det empiriska detektivarbetet 

Denna punkt beskriver vägen till delar av det insamlade empiriska materialet, vilka 

undersökningar som gjorts samt vilka informanter som kontaktats för att föra studien 

vidare till urvalsprocessen. I en förstudie är informanter en integrerad del. En in-

formant är en nyckelperson som är bekant med fältet som ska studeras och bidrar med 

bakgrundsinformation (Aspers 2007:13) .  

10B4.2.1 Förstudie – K special 

Under det första personliga mötet med K specials två projektledare på redaktionen i 

Stockholm ställde de sig frågan vad har K special för image? Detta blev en av in-

gångspunkterna till vår studie. De frågade sig även Hur får man folk att gilla det som 

de inte vet att man tycker om? Även om public service inte konkurrerar med andra 

program eller kanaler, angående tittarsiffror, så uttryckte projektledarna att de önskar 

ett uppsving för dokumentärer och tror att den publik som inte är engagerad tittare 

ibland har svårt att hitta till K special på grund av deras spridda utbud. En annan viktig 

åsikt som framkom under detta möte var att de tror att kulturbegreppet fortfarande 

förhåller sig inom ramarna för ”finkultur” hos vissa människor, och att de därmed har 

ett svalare intresse för program som K special. Projektledarna försåg oss vidare med 

värdefull information så som K specials uppdragsbeskrivning samt kontaktnamn inom 

SVT för att få tag på publik- och utbudsanalys, se punkt 2.2.2. En av projektledarna såg 

till att en skribent till denna studie fick rollen som administratör till K specials 

Facebookgrupp och fansida. Detta medförde en mer lättillgänglig kontakt till K specials 

engagerade tittare. Efter det första mötet med K specials båda projektledare utfördes en 

pilotintervju via telefon med programmets kvinnliga projektledare Emelie Persson.  

Vi har även tagit del av tidningen Dagens Nyheters kulturjournalist Niklas Wahllöfs 

krönika ”Andningshål”, som skrevs efter att kulturjournalisten tagit del av K specials 

utbud genom kulturdokumentären Testsite – amerikans ökenkultur (DN).  

11B4.2.2 Spontant möte med samordnare kultur 

Vi fick genom ett spontant möte på Region Halland chans att utföra en kort öppen 

intervju med en samordnare2
F inom kultur. Denna påpekade att det är en mycket 

spännande tid för kultur samt att han tillsammans med kollegor höll på att förbereda 

                                                             
2 Öppen intervju med samordnade kultur, Region Halland, 2010-11-22 
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sig inför ett möte med kulturrådet inom kort. ”Statens kulturråd, eller Kulturrådet, är 

en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppdrag 

är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar 

om” (Kulturrådet). Kultursamordnaren gav som förslag att ta kontakt med Gunnel 

Bengtsson som är med i valet om ordförandeposten för Region Hallands kulturutskott. 

4.3 Urval 

För att få en ordentlig inblick i K specials profil samt deras image har kvalitativa 

intervjuer genomförts med programmets två projektledare, en beslutsfattare, en expert, 

en opinionsbildare samt fyra tittare. Den här studien tillämpar teorier inom forsknings-

fältet strategisk kommunikation vilket har styrt urvalet i fråga om intervjuerna med 

beslutsfattare, expert och opinionsbildare samt med fyra tittare, se figur 3 nedan. Två 

av tittarna som intervjuades passar in i K specials egen målgruppsanalys, där hög-

utbildade samt äldre kvinnor är de primära tittarna. De andra två tittarintervjuerna 

som utförts faller utanför K specials målgruppsbeskrivning och personerna i fråga har 

ingen eftergymnasial utbildning. Ytterligare urval har även gjorts ur K specials grupp-

sida samt fansida på det sociala mediet Facebook för att få en uppfattning om  

K specials publik. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Bilden visar kommunikationsflödet som använts i denna studie utifrån Palms modell 
för de viktigaste kommunikationsströmmarna mellan olika typer av målgrupper i ett projekt 
(Palm 2006:33). 
 

4.4 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer i form av personliga samtal och telefonintervjuer är den främsta 

metod som använts för insamlandet av det empiriska materialet i denna studie. En 

intervju är en samtalsrelation där intervjuaren försöker att förstå den som intervjuas, 

det skapas även en interaktion med fältet där det empiriska materialet samlas in 

(Aspers 2007:133). Varje intervju har förberetts noga genom en ordentlig förstudie om 

varje informant och med studiens syfte i ryggraden. Frågeguiderna till varje intervju har 

komponerats och varierats beroende på vem som intervjuas, se bilaga 1: Frågeguider. 

Beslutsfattare – Kulturpolitiker 

Opinionsbildare – Kulturjournalist 

Förmedlare – i form av expert inom medie- och kommunikation 

Förebilder– kända personer som exempelvis bloggar om K special  

                           (vi använder oss inte av denna målgrupp i vår studie) 

Slutmålgrupp – K specials tittare 
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De intervjuer som har gjorts med K specials tittare genomfördes dock med identisk 

frågeguide eftersom det är av intresse för vår studie att ta del av varje informants 

åsikter i specifika frågor. Varje intervju har bandats och transkriberats, detta för att 

underlätta kommande analysarbete och strukturering av materialet (Aspers 2007:149).  

Den här studiens intervjuer är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns 

ett antal givna frågor som följdes upp med öppna följdfrågor beroende på informant-

ernas svar. En semistrukturerad intervju är lämplig som informationshämtningsmetod 

(Aspers 2007:137). De flesta av intervjuerna som utförts har bestått i ett personligt möte 

eftersom det, i en sådan intervjusituation, går att göra betydande tolkningar kring den 

personliga interaktionen och kunskapen som den medför. I en telefonintervju ges inte 

möjligheten att observera exempelvis kroppsspråk under intervjun, men fördelen är att 

det går att intervjua människor som är geografiskt avlägsna (Kvale 2009:165). Den geo-

grafiska aspekten var avgörande inför intervjuerna med en av K specials projektledare, 

experten och opinionsbildaren som utfördes via telefon. Ett förslag som gavs till de 

informanter som var geografiskt avlägsna, var att utföra elektroniska möten via Skype. 

Detta skulle göra telefonintervjuerna mer personliga, då man får en direkt kontakt med 

rörlig bild på den man intervjuar och vica versa (Skype). Detta kunde tyvärr inte möjlig-

göras då informanterna inte hade tillgång till Skype. Nedan följer en presentation av 

informanterna som medverkar i denna studie. De informanter som inte har namngivits 

i detta kapitel har numreras som tittare ett till fyra. 

12B4.4.1 Pilotintervju med K specials projektledare 

Emelie Persson3
F har jobbat på SVT sedan början av år 1997 som kulturreporter och 

kulturproducent. Hon har sedan cirka ett år tillbaka arbetat som projektledare för  

K special. Som beskrivet i punkt 4.1.1, så genomfördes en pilotintervju med Persson via 

telefon. Intervjun spelades in med diktafon för att senare transkriberas, det skrevs även 

fältanteckningar. Frågeguiden skickades till projektledaren i förväg, och det märktes 

under intervjun att hon hade förberett sig väl och tvekade aldrig på någon av de frågor 

som ställdes utefter frågeguiden. Det vi lärde oss från pilotintervjun var att inte sända 

frågeguiden i förväg utan istället upplysa om olika teman som intervjun kommer att 

beröra. Detta på grund av att intervjun kan bli inramad och svaren mindre spontana 

samt monotona, vilket i sin tur gör det svårare att tolka röstlägen och spontana 

reaktioner. Intervjun med Persson var tänkt som en testintervju, men det empiriska 

materialet kändes mättat och fokus på en intervju med Perssons kollega planerades in. 

                                                             
3 Intervju, Emelie Persson, projektledare K special. kl. 9.30, 2010-11-16 
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13B4.4.2 Intervju med K specials projektledare 

Hjalmar Palmgren4 har arbetat på SVT sedan årsskiftet 2006/2007, till en början på 

kulturavdelningen men sedan två år tillbaka är han projektledare för K special. Via 

e-post bokades en intervju med Palmgren, denna genomfördes på hans kontor i 

Stockholm. Intervjun bandades, det fördes fältanteckningar och intervjun transkriber-

ades efteråt. Palmgren fick några av frågorna via mejlade ungefär två veckor innan 

intervjun, i samband med pilotintervjun som nämnts i punkten ovan. Att han hade hört 

några av frågorna tidigare upplevdes inte påverka hans svar, han funderade noga och 

gav uttömmande svar på alla frågor. Frågorna var semistrukturerade men samtalet 

antog en tematisk form där ämnen diskuterades med inlägg från intervjuaren.  

14B4.4.3 Intervju med en beslutsfattare  

Gunnel BengtssonF

5
F valdes måndagen 6 december 2010 till ordförande i kulturutskottet 

och ledamot i Regionstyrelsen i Hallands län. Vid tiden för intervjun inväntade 

Bengtsson resultatet av det kommande valet. Intervjun inleddes med en presentation av 

syftet med denna studie och tematiseringen inför intervjun, SVT, Kulturpolitiken,  

K special och Kulturbegreppet. Därefter fick informanten presentera sig själv och sin 

yrkesroll. Intervjun med Bengtsson ägde rum på ett café.  

15B4.4.4 Intervju med en expert 

Gunilla Jarlbro är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds 

Universitet och föreståndare för stiftelsen Institutet för Mediestudier. Jarlbro har 

publicerat ett flertal böcker och antologier inom området för medie- och 

kommunikationsforskning. Efter att vi tagit del av professorns arbete i förstudien så 

kontaktades hon via e-post där tid för intervjun senare bestämdes. De teman som ingick 

i intervjun var SVT, K special och Kulturbegreppet där fokus hamnade inom Jarlbros 

främsta expertisområden SVT och Public service. 

16B4.4.5 Intervju med en opinionsbildare – DN  

Niklas WahllöfF

6
F jobbar som kulturjournalist och skriver tv-krönikör, är musikkritiker 

samt allmän skribent på tidningen Dagens Nyheter. Efter att ha läst hans krönika 

”Andningshål”, se punkt 4.1.1, togs beslutet att ta kontakt med honom via e-post i 

egenskap av opinionsbildare. En telefonintervju bokades.  

                                                             

4 Intervju, Hjalmar Palmgren, projektledare K special, kl. 9.30 2010-11-29 
5 Intervju, Gunnel Bengtsson, ordf. kulturutskott– Region Halland, kl. 9.00, 2010-12-02  
6 Intervju, Niklas Wahllöf, kulturjournalist DN, kl. 14.00, 2010-12-02 
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17B4.4.6 Intervju med tittare 1 

Denna kvinnliga informant är född år 1955 och är utbildad grafisk formgivare och 

informationsdesigner vid en konsthögskola i en av Sveriges storstäder. Tittare 1 togs i 

kontakt via skribenternas personliga nätverk. Intresset föll på denna informant på 

grund av att hon är en engagerad tittare av programmet K special och därav faller inom 

ramen för deras målgrupp. Hon är även väl insatt i ämnesområdet kultur. Intervjun tog 

plats hemma hos en av skribenterna till denna studie. Tittare 1 kommer i nästa kapitels 

analysdel gå under namnet Konstnären Marianne. 

18B4.4.7 Intervju med tittare 2 

Denna manliga informant är född år 1945 och jobbar som bibliotekarie i en mellanstor 

svensk stad. Han är utbildad i historia och statsvetenskap vid ett av Sveriges välkända 

universitet samt har en yrkesvidareutbildning vid en bibliotekariehögskola. Tittare 2 

togs i kontakt via skribenternas personliga nätverk. Intresset föll på denna informant på 

grund av att han är en engagerad tittare av programmet K special och därmed faller 

inom ramen för deras målgrupp. Han är även väl insatt i ämnesområdet kultur och 

jobbar med diverse kulturprojekt. Intervjun tog plats hemma hos informanten. Tittare 2 

kommer i nästa kapitels analysdel gå under namnet Bibliotekarie Gunnar. 

19B4.4.8 Intervju med tittare 3 

Denna manliga informant är född år 1978 och jobbar som butiksansvarig i en mellan-

stor svensk stad. Han har ingen eftergymnasial utbildning och intresset för denna 

informant föll sig på att han inte, enligt K specials publik- och utbuds analys faller inom 

ramen för programmets målgrupp. Tittare 3 togs i kontakt via skribenternas personliga 

nätverk. Intervjun var planerad att ta plats hemma hos informanten men intervju-

platsen blev ändrad i sista sekund då han var tvungen att arbeta. Informanten 

intervjuades istället på hans arbetsplats vilket hade en viss inverkan på informantens 

svar, då han var tvungen att stå i beredskap ifall en kund skulle komma in i butiken. 

Tittare 3 kommer i nästa kapitels analysdel gå under namnet Butiksansvarige Erik. 

20B4.4.9 Intervju med tittare 4 

Denna manliga informant är född år 1983 och jobbar som lagerarbetare i en mellanstor 

svensk stad. Tittare 4 togs i kontakt via skribenternas personliga nätverk. Han har ingen 

eftergymnasial utbildning och intresset för denna informant föll sig på att han inte, 

enligt K specials publik- och utbuds analys faller inom ramen för programmets mål-

grupp. Intervju tog plats hemma hos informanten under hans lunchrast, vilket hade en 

viss påverkan gällande tidsaspekten då han var ständigt uppmärksam på klockan. 

Tittare 4 kommer i nästa kapitels analysdel gå under namnet Lagerarbetaren Andreas. 
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4.5 Nätundersökning som kvalitativ metod 

För att få en inblick i vad K specials tittare har för tankar kring programmet användes 

det sociala nätverket Facebook för att på ett effektivt sätt komma åt programmets 

engagerade tittare. K special har en gruppsidaF

7
F med 487 medlemmar på Facebook. 

Denna håller dock på att avvecklas eftersom K special istället vill lägga fokus på  

FansidanF

8
F som idag har 266 fans. Skillnaden mellan en gruppsida och en fansida är att 

gruppsidan ska locka till diskussion kring aktuella ämnen medan fansidan fungerar mer 

som en portal där administratören publicerar information som når ut till fansen 

(Facebook). För att kunna nå båda grupperna på Facebook på bästa sätt, blev en av 

skribenterna till denna studie administratör, efter avtal med K special, till både deras 

gruppsida och fansida på Facebook. Då undersökningen är av kvalitativ ansats, är vi ute 

efter att få en inblick i vad K specials engagerade tittare har för image av programmet. 

Enligt Kvale (2009) har datorstödda intervjuer blivit alltmer förekommande under 

senare år. Det finns både fördelar och nackdelar med denna metod. Enligt Palm är en 

nackdel med nätundersökningar att de tenderar att ha en låg svarsfrekvens (Palm 

2006:174). Denna nackdel går dock att bortse från då den här studien inte eftersöker 

någon form av representativitet utan fäster betydelse vid varje enskilt undersöknings-

svar eller med andra ord varje subjekts åsikt. En fördel med nätundersökningar är att 

den skrivna texten är det medium där både sändare och mottagare uttrycker sig och 

texten blir på en gång klar för analys (Kvale 2009:165). En annan fördel är att vi hade 

möjlighet att nå en befintlig målgrupp som själv valt att bli antingen gruppmedlem eller 

fan av K special på Facebook. Via Facebook kunde vi även få information om mål-

gruppens demografiska egenskaper såsom yrke/utbildning samt att undersökningen 

kunde genomföras trots stor geografisk spridning inom målgruppen. 

Ett meddelande skickades enskilt till varje gruppmedlem och fan, vi gick då in på veder-

börandes Facebookprofil där vi även kunde ta del av information om informanten. Vissa 

av K specials gruppmedlemmar/fans hade en öppen profilF

9
F där vi kunde utläsa 

exempelvis bostadsort samt yrke och utbildning samt få ett intryck av varje informants 

intressen och personlighet. Det skickades personliga meddelanden till tvåhundra 

gruppmedlemmar och fans, varav trettiofem svar erhölls. Meddelandet som skickades 

innehöll fem frågor rörande K special och kulturbegreppet. Mer specifikt handlade 

frågorna om hur tittaren associerar till ordet K special, vad tittaren anser om 

programmets image, om tittarna anser att programmet uppfyller sitt uppdrag samt vad 

programmet skapar för känsla hos den som tittar. Avslutningsvis frågades hur kultur-

begreppet skulle beskrivas med tre ord – ”top of mind”.  

                                                             
7 K specials gruppsida på Facebook har 487 medlemmar, 2010-12-06 
8 K specials fansida på Facebook har 266 fans, 2010-12-06 
9 Öppen profil, utvald information finns tillgänglig för alla som besöker personens profil på FB.  
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5. Intervjupresentation och analys 

I detta kapitel redovisas vårt empiriska material som presenterades i föregående metod-

kapitel. Varje intervjuredovisning börjar med en kort presentation av informanten och 

följer varierande teman som public service, K special, kultur och kulturpolitik. 

Kategorierna växte fram utifrån de olika frågeguider som användes till intervjuerna. 

Inom de fyra temana har materialet kodats utifrån begreppen: K special, mening, 

livsstil, demokrati, makt och kultur för att ytterligare strukturera materialet. Kodning 

är en definition på hur det empiriska materialet separeras utifrån olika dimensioner och 

på så sätt ger struktur till det kommande analysarbetet (Aspers 2007:160). Koderna är 

en del av den inbäddade strukturen, och är inte av synlig karaktär i den löpande texten 

så som de valda temana är i det nedanstående redovisade empiriska materialet.  
Varje intervju är personifierad och informanterna presenteras med sitt förnamn eller i 

tittarnas fall ett fingerat namn för att skapa närhet med dig som tar del av denna studie 

(Palm 2006:60). Analys följer efter presentationen av K specials båda projektledare och 

efter de tre auktoriteterna samt efter alla fyra tittares intervjuer. Kapitlet avslutas med 

en analys av nätundersökningen samt en trendanalys. Dessa analyser följer i direkt an-

slutning till intervjumaterialet samt med en teoretisk anslutning. 

5.1 Emelie – projektledare K special 
Under första mötet med Emelie Perssons på hennes kontor på SVT-huset i Stockholm 

gavs intrycket att hon har en avslappnad och modern stil och att hon brinner för sitt 

jobb och kulturen. Ett par veckor efter det första mötet, utfördes en pilotintervju via 

telefon med Emelie, då intrycket återigen gavs att hon lever med K special. På frågor 

som vad är kultur för dig? så glider hon exempelvis över att prata om vad kultur är för 

K special.  Hon berättar även att utanför jobbet på kvällen när barnen gått och lagt sig, 

går hon igenom filmer som kan vara ett potentiellt utbud till K specials slot10 på fredags-

kvällar. Vi har haft kontakt med Emelie under hela arbetet med denna studie. 

 

Tema: K special och kultur 

Programmet K special står, enligt Emelie, kort och gått för ”Högt kvalitativa 

kulturdokumentärer”. Mer ingående förklarar hon att de filmer som sänds ska vara 

filmer som på något sätt har en vilja att berätta en historia som närmar sig mer 

dokumentären och filmen än vad andra kulturprogram tycks göra.  

– Det ska finnas en vilja att berätta och filmerna ska ha ett formmässigt samt ett 

estetiskt uttryck där man känner att folk har kämpat och jobbat med dem.  

                                                             

10 Ordet slot eller time slot betyder tidsutrymme. I tv-sammanhang kan översättningar som plats 
i programtablån, utrymme i programtablån eller programtid vara lämpliga. (Språkrådet). 
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Emelie påpekar även att det handlar om viljan att berätta och befinna sig i samtiden. 

Just upplevelsen man får av att se på filmerna, menar Emelie är centralt för K special. 

Oavsett om det handlar om en visuell upplevelse eller en känsla av nya vidgade vyer. 

Hon berättar om en film som K special har visat, ”TestSite – amerikansk ökenkultur”, 

 – den är fantastisk, den handlar om amerikansk ökenkultur och är så extremt vackert 

fotad så man blir helt harmonisk av att titta på den filmen.  

Emelie beskriver filmen som existentiell och filosofisk samt att den handlar om 

personer som väljer att leva ett väldigt annorlunda liv, 

– vi vill berätta historier som öppnar ögon och ger en ”Aha” upplevelse samt erbjuder 

ett kulturellt andrum.  

Hon filosoferar runt att efter hon har sett någon av K specials kulturdokumentärer så 

känner hon sig upplyft och en aning smartare,  

– de ger en upplevelse av att man lärt sig någonting nytt. 

När vi talar om K specials relativt osynliga ramar i TV-tablån, menar Emelie att 

filmerna är viktigare och att det handlar mycket om de individuella titlarna. I detta 

sammanhang kan man fråga sig varför man i så fall ska samla filmerna under ett namn 

när de lika gärna kan ligga lösa i tablån?  

– Det handlar om att det finns en redaktion som har kunskapen att välja ut filmerna 

och sedan sända dem, poängterar Emelie. 

Programmet har inte ändrats nämnvärt under de senaste tio åren. Något som dock har 

utvecklats tror hon är att, 

– tanken att det i början var mer program som gjordes för kulturens skull. Nu har det 

utvecklats till att handla om ’kultur’ som beskriver någonting om vår samtid.  

Med detta menar Emelie att det handlar om att hela kulturbegreppet har förändrats. 

Hon tror att det har att göra med att för cirka 15 år sedan innefattade kulturbegreppet 

mer ”finkultur” som med tiden har lösts upp och ”populärkulturen” har tagit större 

plats inom begreppet.  

Emelie känner att K special är i ett nytt skede med anledningar som att både hon själv 

och hennes kollega är relativt nya som projektledare för  

K special, samt att Eva Beckman är ny som chef på kultur och samhälle på SVT, och att 

de har en ny kulturbeställare som sitter ännu högre upp i ledningen. I och med detta, 

– kan vi nu titta på vad som har hänt under de här tio åren och hur vi ska försöka gå 

vidare och utveckla det. Så det är spännande just nu, avslutar hon med exalterad röst.  

Tema: Public service 

Genom SVT:s uppdrag menar Emelie att K special ska skänka folket kunskap och 

nytänkande,  

– att sända kulturdokumentärer kan öppna upp våra ögon och ge ett nytt sätt att se 

på världen.  

Hon fortsätter att berätta att de försöker fånga mångfacetterade filmer från under-

representerade länder som exempelvis Armenien eller Ryssland. Och att de även vill 
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fånga filmprojekt som skildrar andra generationens svenskar.  

Hon anser att K specials publik är smal och önskar att den var större men påpekar att 

Public service även har i uppdrag att göra TV för en smalare publik.  

– Självklart vill man att alla ska se allt som sänds, men tyvärr så tror jag inte att man 

kan förvänta sig att halva befolkningen ska titta på kulturprogram.  

Projektledaren påpekar att tittarsiffrorna skiljer sig ganska mycket filmerna emellan 

och förklarar att programmet inte har några påtryckningar uppifrån vare sig det gäller 

tittarsiffror, kommersiell- eller politisk påverkan. 

5.2 Hjalmar – Projektledare K special 

Hjalmar Palmgren ger ett trevligt intryck när vi möts vid entréplan i SVT-huset i 

Stockholm. Det är måndagsmorgon och en ny vecka ska rulla igång. Hjalmar är klädd i 

jeans och finstickad tröja vilket ger ett avslappnat men ändå medvetet intryck. Så fort vi 

börjar samtala så märks det att Hjalmar är oerhört insatt och intresserad av allt vad 

kultur står för och han nämner snabbt att kulturen är livsviktig för oss människor.   

Tema: K special 

Enligt projektledaren Hjalmar Palmgren är K specials profil, att de ska ha riktigt bra 

och högkvalitativa singeldokumentärer om kultur. Hjalmar hoppas att tittarna tänker, 

 – JA, nu är det fredagskväll! Nu skiter jag i idol och tittar på K special, för där är det 

alltid bra filmer om kultur.  

Han tror att filmerna lockar mer än varumärket K special,  

– ungefär, åh! en film om Doris Day, hon är ju fantastisk det vill jag se.  

Hjalmar säger att K special har ett spretigt uttryck och rymmer allt från klassiska 

porträtt på välkända kulturpersonligheter till dokumentärfilmer som involverar kultur 

men kanske inte har en tydlig kulturanknytning,  

 – alltså inte kultur som i enbart tavlor och musik utan kultur på hur man uttrycker 

sig, vad man har för sorts humor och så vidare.  

Enligt Hjalmar försöker K special att visa filmer som har hittat olika dimensioner, 

exempelvis villkoren för skapande eller en mänsklig historia ungefär som en spelfilm. 

Han berättar att redaktionen ständigt laborerar med om en film klassas som kultur eller 

om de har dragit det för långt,  

– det är viktigt för K special att tittarna kan förstå att det är en kulturdokumentär 

som sänds, om inte det är tydligt kan det nog skada varumärket, påpekar Hjalmar. 

På K special vill man gärna placera in kulturen i ett samhällssammanhang eftersom de 

tycker att kultur och samhälle hör ihop. Hjalmar uttrycker,  

– Kultur hör ihop med allt möjligt! Program som K special är viktiga för samhället 

eftersom att de förevisar att det finns olika sätt att beskriva världen på och även om 

konstens sätt att berätta är mindre faktabaserad är den otroligt viktig.  
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Hjalmar tycker inte att tittarna i dagsläget har så stor chans att påverka utbudet men att 

K special vill jobba mer med detta.  

Tema: Kultur 

Hjalmar har stort intresse för kultur och kulturens plats i världen, vilket han inte anser 

handlar bara om objekt utan om människor som kommunicerar med varandra samt hur 

människor förändras av exempelvis konsten och musiken. 

 – Det låter kanske löjligt men titta på hur popkulturen har förändrat världen. 

Han tar upp brittiska popgruppen ”The Beatles” som exempel och påpekar hur deras 

musik fick människor världen över att prata om ”make love not war”. För Hjalmar är 

kulturbegreppet väldigt brett och han vill tänja på gränserna för vad som ryms inom 

begreppet. Han vill bort från finkulturen och vill hellre se kultur som något som ger liv. 

 – Jag tror att det finns en tanke om kultur som någonting för väldigt välutbildade 

människor, för mig är inte det kultur utan för mig är kultur något djupare.  

Tema: Public service 

Angående riktlinjer säger Hjalmar att SVT har ett gediget regelverk av vad de får och 

inte får, de får exempelvis inte göra en film om ett skivbolag och en artist som visas i 

samband med ett skivsläpp. Enligt Hjalmar uppfyller K special de krav som finns på 

public service, men han menar att de fortfarande har mycket att göra. 

– Formellt så har vi nog inga som helst problem, men går man lite djupare så tycker 

jag att vi har mycket kvar att göra på K special.  

Hjalmar säger att det är en anglosaxisk amerikansk kultur som dominerar filmerna och 

det finns länder som är direkt underrepresenterade. Även inom svensk kultur menar 

han att nysvenskars kultur är underrepresenterad och att detta har att göra med vem 

som skapar medierna, 

 – de filmare som producerar åt oss är i hög utsträckning vit medelklass, jag tror som 

sagt att vi har mycket att arbeta med när det kommer till mångfaldsaspekten, men 

jag tror att vi är bättre än många andra.  

Enligt Hjalmar sitter K special på en mediemakt och då är det svårt att inte spegla hur 

mediemakten ser ut.  

Utan public service skulle det inte finnas något utrymme för program som K special, 

menar Hjalmar och ser programmet som en liten bäck som förändrar och breddar 

kultursynen som finns. Emelie och Hjalmar brukar diskutera om de har någon 

kärnpublik. De tror att det finns en, men att det är svårt att definiera den eftersom det 

handlar om en sådan liten skala och på grund av detta är svår att utmäta i en vanlig 

tittarundersökning där tusen hushåll mäts. På frågan om kulturpolitiken har någon 

inflytande så svarar Hjalmar bestämt,  

– det finns ett starkt stöd hos politikerna att SVT ska vara oberoende och på samma 

sätt finns det ett starkt stöd hos SVT för ett oberoende K special.  



31 

 

B5.3 Analys K special 

Denna analys belyser det empiriska materialet från K specials projektledare Emelie 

Persson och Hjalmar Palmgren. När vi i den här analysen använder benämningen  

K special innefattar det projektledarnas gemensamma åsikter.  

Enligt projektledare Hjalmar så är kulturbegreppet oerhört spretigt och hör egentligen 

ihop med allt möjligt. Han menar att begreppet inte behöver syfta till exempelvis tavlor 

och musik utan att det lika gärna kan vara hur man uttrycker sig, vad man har för sorts 

humor och så vidare. Projektledare Emelie säger att begreppet kultur har gått från att 

vara kopplat till finkultur till en mer omfattande betydelse som även inkluderar 

populärkultur. Om man utgår från intervjuerna så är K specials uppdrag att förmedla 

distinktionen inom begreppet kultur. I filmerna som sänds vill de belysa 

kulturbegreppet ur olika perspektiv samt förmedla historier som öppnar ögonen och ger 

en ”aha” upplevelse. Emelie utgår från sig själv men hoppas att kulturdokumentärerna 

som sänds ger en upplevelse att man lärt sig något nytt och att det ger en känsla av 

nyvunnen kunskap. K special vill vidga tittarens syn på kultur. Kultur ska som sagt inte 

enbart vara exempelvis konst, så som tavlor, och musik utan även andra uttryckssätt.  

K special är alltså överens om att de inte enbart vill förknippas med finkultur utan efter-

strävar att alla kulturyttringar ska få ta plats inom det vida kulturbegreppet. Med ut-

gångspunkt i Bourdieus teorier drar vi en parallell att K special inte vill göra anspråk på 

att enbart tilltala människor med ett kulturellt kapital (i benämningen att kultur syftar 

till en såkallad finkultur). K special eftersträvar att tilltala olika typer av människor, det 

vill säga att de vill bidra till att fler människor kan tillskriva sig olika kulturella kapital 

och därigenom skapa ett nytt sätt att se på omvärlden. SVT är en maktinstitution vilket 

ger dem möjlighet att sätta värde på, i detta fall kulturfenomen. När dessa fenomen 

presenteras och mottas får det ett kulturellt värde i sig när de kommer i kontakt med 

mottagare som känner tillhörighet med de fält som K special berör i sina program.  

Enligt K special ska deras kulturdokumentärer innehålla olika dimensioner som 

exempelvis rör villkoren för skapande eller en mänsklig historia i ungefär samma 

format som en spelfilm. Om vi utgår från Raymond Williams resonemang, tolkat av 

Jansson (2002), om att förstå relationer mellan element i ett helt levnadssätt, är  

K specials vilja att uppmärksamma en förståelse för olika människors vardagsliv. De vill 

inte enbart se till den ledande samhällsklassens uttryckssätt utan levnadssätten inom 

olika samhällsklasser, vilket i sin tur bidrar till en ökad förståelse för kulturen som hel-

het. Enligt Lindgren (2005) genomsyrar tillexempel populärkulturen inte bara vår var-

dag utan också våra kollektiva minnen. Författaren kopplar ihop nostalgi till populär-

kulturen där ordet inte enbart rymmer en sentimental längtan till det förflutna utan 

också en tillfredsställande känsla av tillhörighet (Lindgren 2005:19).  
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Båda projektledarna vill att tittarna ska få en känsla av att ”äntligen är det dags för  

K special”. De vill att programmet ska skapa tillhörighet med andra kulturer samt med 

den svenska befolkningen på fredagskvällarna framför TV:n. De tror att filmerna främst 

talar för sig själva och att det är filmernas individuella titlar istället för programmets 

titel som lockar tittare. Att det är filmerna och inte varumärket K special som ska locka 

tittare är genom ett strategiskt perspektiv problematiskt, då det är svårare att få en åter-

kommande publik om inte programmets varumärke är tydligt och lockande. 

Projektledare Emelie tycker att K special är klockrent utifrån public serviceuppdraget. 

Formellt sett uttrycker Hjalmar, i likhet med Emelie, att programmet inte har problem 

att uppfylla public service uppdrag. Går man lite djupare så tycker han dock att det 

finns saker att förändra och tänka på, främst i urvalsprocessen. K special visar prov på 

ett självreflexivt förhållningssätt då de poängterar att de inte är felfria och att de har 

bitar att jobba vidare med så som mångfaldsaspekten angående filmare de arbetar med. 

K special besitter en mediemakt med vilken de väljer hur de ska spegla samhället vi 

lever i. Det blir då ofrånkomligt att agera utan att på något sätt bli färgad av sina egna 

intryck. Detta betyder att den avspegling som K special gör kan vara beroende av hur 

maktstrukturerna i samhället ser ut. Med tanke på att det i stor utsträckning är vit 

medelklass som är representerade i samhället så blir det ofta dessa som presenteras. 

Det innebär att även om en film belyser en minoritet så är den ofta filmad ur den vita 

medelklassens tolkningsram. I slutändan kan det alltså vara så att tittaren tror att hon 

upplever en ”verklighet” men denna verklighet är egentligen en subjektiv skildring 

utifrån den vita medelklassen. En dokumentärfilm är dock alltid skildrad utifrån 

skaparens tolkningsramar, så det är en naturlig faktor. Dock är det viktigt att reflektera 

över vilka som i slutändan oftast kommer till tals i samhället.  

5.4 Beslutfattare – kulturpolitik 

Gunnel Bengtsson blev i december 2010 ny ordförande för kulturutskottet i Region 

Halland. När Gunnel kommer till den avtalade intervjuplatsen, ett café, och presenterar 

sig med ett leende på läpparna får vi en känsla av att hon är en jordnära person. Om 

man ska blanda in stereotyper tänker vi oss inte Gunnel som en stel och strikt politiker 

utan mer åt det familjära och lättsamma hållet. Hon sätter sig ner och lutar sig fram 

över bordet och är mycket intresserad över vilka vi är och vårt syfte med denna studie. 

Genomgående under intervjun ställer hon frågor till oss och vill veta vad vi tycker om 

ämnena som diskuteras. Samtalet med Gunnel ger känslan av en trevlig fikastund.   

Tema: Public service  

När Gunnel inledningsvis får frågan om vad hon har för relationen till SVT poängterar 

hon att hennes erfarenhet är som tittare. Hon uppskattar public service verksamheten 

starkt och tycker att de har en viktig roll som samhällsbevakare och hon anser att de 

presenterar information på ett seriöst sätt. 
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– Public service känns tryggare, det är en annan seriositet.  

Dock antyder hon att SVT lutar alltmer åt de kommersiella hållet genom att exempelvis 

sända såpoperor av olika slag.  

– SVT bör hålla sig utanför det där, de ska inte försöka att konkurrera med de 

kommersiella kanalernas utbud, säger hon bestämt. 

Gunnel tror att om public service mot all förmodan skulle avvecklas skulle TV-utbudet 

bli utslätat, 

– jag tror inte att någon annan skulle ta upp det som går förlorat, jag har svårt att 

tänka mig att det skulle uppstå en ny ”samhällskanal”, utan då skulle det bli mer av 

kommersiella intressen. 

Tema: Kulturpolitik  

Gunnel tror att det med tiden har blivit lättare att ta till sig public service TV och att 

SVT verkar arbeta för att nå en bredare publik, 

– om det beror på kulturpolitiken eller de som jobbar med public service vet jag inte, 

men idag kan man titta på ett program som belyser kulturfrågor utan att behöva ha 

förkunskaper.  

Angående TV-licensen säger Gunnel,  

– Det pratas om att ha det på en skattsedel, men då kommer det ännu närmre makten 

så det är bättre att ha licens för att få den här rågången mellan public service och det 

som ska granskas.  

Tema: K special  

Gunnels första tanke när hon hör ordet K special är kulturprogram.  

– Generellt sätt så tycker jag att SVT är bra på att ha den här öppenheten kring 

kultur, som de ska ha, det är inte bara svenska aktiviteter som visas utan även vad 

som händer utifrån, framförallt i Europa. 

Gunnel tror att de flesta som tittar på kulturprogram antagligen är människor som i 

någon utsträckning jobbar med kultur och därigenom har ett intresse för det. Hon tror 

dock inte att allmänheten är så pass intresserad av kulturprogram utan att det är lätt att 

folk byter kanal. 

Tema: Kultur 

Gunnel ser en förändring inom kulturbegreppet och menar att,  

– kulturen har blivit mycket mer uppmärksammad utifrån olika aspekter.  

Hon anser att förr var kulturen något eget, men att det med tiden har uppmärksammats 

vilken betydelse kulturen har för andra samhällsfaktorer som exempelvis tillväxt, 

attraktivitet och till och med folkhälsa.  

Gunnel menar också att kultur är bredare idag och innefattar mer än förr, då det var 

specificerat på ”finkultur”. Hon vill inte ge sig an på att definiera kulturbegreppet men 

säger att det väl egentligen betyder odling, och att det måste syfta till odling på det 
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mentala planet.  

– Jag ser kultur som något som består av olika genrer såsom bild, litteratur, dans, 

musik och film, men  det kan nog uppfattas som att det finns skillnader mellan 

’finkultur’ och ’folklig kultur’. Jag tänker då på klassiskt musik eller dans jämfört med 

exempelvis melodifestivalen. 

Hon vill dock inte lägga någon värdering hos de olika kulturformerna utan konstaterar 

bara att det finns en skillnad och att alla former bör behandlas lika, 

– det ena inte är finare än det andra och att gränserna mellan kulturformerna har 

suddats ut i takt med begreppet kultur.  

5.5 Expert – medieområdet 
Gunilla Jarlbro kontaktades via e-post efter att vi i förstudien tagit del av hennes 

forskning. Hon inriktar sig bland annat på genusperspektiv i medier. Gunilla var snabb 

med att svara på e-postmeddelandet och ställde gärna upp som informant till vår 

studie, och föreslog själv en telefonintervju vilket var uppskattat från vår sida. Innan 

samtalet ägde rum förberedde vi oss väl genom att läsa artiklar och beskåda ett porträtt 

av Gunilla, vilket gör en telefonintervju något mer personlig. 

Tema: Public service 

Inledningsvis ställs frågan vad Gunilla tycker om public service och hon svarar snabbt 

att hon är en stor anhängare och att, 

– det är viktigt att det finns reklamfria kanaler i Sverige.  

Gunilla betonar också betydelsen av att staten sätter ner foten för en fri public service 

Television. Hon menar att idén med public service är oerhört bra, men tycker att SVT de 

senaste åren ständigt har jagat tittarsiffror och många gånger gör liknande program 

som de kommersiella kanalerna. 

 – Jag tycker att man skulle kunna ha ett smalare programutbud även om tittarna 

ibland sviker. 

Gunilla tror att SVT har ett högt förtroendekapital och att det kan bero på att folk 

kopplar samman public service med någon form av statstelevision, 

– vilket det verkligen inte är, men det kan tolkas så på grund av det inte finns samma 

kommersiella intressen där som på andra kanaler, säger hon och fortsätter 

– det har visat sig att medborgare i krissituationer väljer SVT. 

Vilket enligt Gunilla visar på att public service har ett högt förtroende hos befolkningen. 

Om public service avvecklades, vilket hon inte tror skulle hända, skulle det kunna leda 

till att människor blir mindre orienterade i samhällsfrågor så på det sättet är public 

service är ett viktigt inslag i demokratin.  

– Alla medier har makt, på så sätt att de har makt över tanken och det är där som 

opinionen drivs. 
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Gunilla kopplar detta till den klassiska agenda setting teorinF

11
F, händelser och personer 

som inte omtalas i medierna kan det inte bildas opinion kring. Gunilla menar att det är 

intressant att se vilka som får tillträde till medierna eftersom att det enligt henne råder 

en rätt så stor ojämnlikhet.  

– På det sättet har ju medierna en rätt så stor makt. 

Gunilla har studerat SVT i olika sammanhang, exempelvis när det gäller representation 

ur ett genusperspektiv.  

– Det finns en föreställning att man inom public service har kommit väldigt långt ur 

ett mångfaldsperspektiv, men jag tycket det finns rätt mycket mer att göra. 

Hon antyder att det fortfarande är så att de flesta som framträder eller är källor i SVT i 

stor utsträckning är vita medelålders män med makt och tycker SVT borde arbeta mer 

aktivt med att få in andra befolkningsgrupper.  

Vår expert menar att om tittarna har någon påverkan på SVT så är det genom låga 

tittarsiffror,  

– har ett program låga tittarsiffror så kan det läggas ner så i den bemärkelsen kan 

man som tittare påverka. 

Det Gunilla anser kan diskuteras i sammanhanget är om vi får det vi vill ha eller om vi 

på något sätt börjar tycka om det vi får, men hon påpekar att det är svårt att säga något 

om det.  

Vidare tar Gunilla upp SVT play som har ökat möjligheten att ta del av utbudet, 

– vi är inte beroende av att se på TV just vid sändningstiden. Detta gör nog att det blir 

en bredare publik till vissa program.  

Hon jämför dagens TV med när det bara fanns en eller två TV kanaler och berättar att 

TV:n idag inte är ett lika starkt socialt kitt, 

– förr hade alla sett samma program, idag är TV konsumtionen mycket mer 

differentierad men det behöver ju inte bara vara negativt.  

Hon betonar sin tro på att ambitionen hos SVT är att skildra väldigt många olika 

kulturyttringar och samhällsfrågor men säger att ett problem som finns hos SVT att de 

ska finnas till för alla alltid och hela tiden,  

– det finns risk att man blir utslätad om det ska passa alla medborgargrupper. 

Tema: K special 

Gunilla tycker att det är bra att det finns program som K special och hon säger också att 

SVT ska få ha råd att ha kvar sådana program, 

                                                             
11 Agenda setting – funktions teori. Inom denna tradition menar man att medierna inte talar om 
för oss vad vi ska tänka utan snarare upplyser oss om vad vi ska tänka på. Det är medierna som 
sätter ramarna om vad det är som är viktigt att tänka på i samhället idag. Ex: Inom politiken 
bestämmer ofta media vilka frågor som är viktiga att debattera om (Bruhn Jensen 2002)  
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 – så att det inte tas upp någon form av jakt och kamp mot idol för där har man 

liksom ingen chans.  

Tema: Kultur 

Enligt Gunilla så betyder kultur odling,  

– egentligen är allt i ett samhälle kultur. Man brukar dock skilja på finkultur och 

populärkultur och liknande, men även att se på fotboll på tv är en form av kultur.  

Gunilla tar upp ett exempel om forna sovjetunionen och menar att det märks i många 

av de länderna som tillhörde sovjetimperiet att där har man inte den klasskillnad eller 

utbildningsskillnad mellan vilka som nyttjar och inte nyttjar den såkallade finkulturen 

som hos oss i västvärlden,  

– här har det varit att finkulturen, dess nyttjare har varit högutbildade med inte bara 

ett kulturellt kapital utan även ett ekonomiskt kapital. Hon fortsätter, 

– resterna märks fortfarande i Östeuropa vid exempelvis konsertbesök, det är 

människor från alla samhällsklasser. Så man kan säga att det var det bidrag som 

forna Sovjet gjorde då, att man suddade ut klasskillnaderna när det gäller att ta till 

sig kulturyttringar.  

5.6 Opinionsbildare – kulturjournalist  

Niklas Wahllöf, kulturjournalist på Dagens Nyheter kontaktades på grundval av hans 

funktion som, sett ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv, opinionsbildare.  

Kontakt med Niklas togs per telefon och vi kom överens om en intervjutid, utifrån 

rådande geografiska hinder beslutades att den skulle genomföras via telefon. 

Anledningen till att vi kontaktade just Niklas Wahllöf var att vi hade läst hans krönika 

Andningshål som var publicerad i DN 2010-10-19 (DN). Denna krönika behandlade en 

film som sänts i K special, ”Test site – amerikansk ökenkultur”.  

Tema: Public service  

Niklas Wahllöf säger att det är bra att public service finns och menar att de tar hänsyn 

till ”hederliga” värden som exempelvis folkbildning. Han tror att det skulle bli ett 

torftigare medielandskap i Sverige utan public service. 

Kulturjournalisten tror att SVT har ett högt förtroendekapital som till viss del beror på 

gammal vana och att SVT en gång i tiden var det enda alternativet.  

– Det har ju visat sig att gamla inarbetade varumärken betyder väldigt mycket 

genom hela livet.  

Han tror också att SVT har förtjänat förtroendet genom det ansvar som har ålagts på 

dem och han anser att de har makt eftersom de har en så stor genomslagskraft.   



37 

 

Tema: K special 

När Niklas såg K specials vinjett12 första gången trodde han att det var ett special-

program från KobraF

13
F. Han är i och med detta lite tveksam till uppdelningen av alla 

SVT:s dokumentärer eftersom det kan bli otydligt för tittaren vilket program som 

sänder vad. Han tycker dock att K special många gånger sänder väldigt bra 

dokumentärer. 

 – Jag märker ju på vår redaktion att det är mycket som är kultur, inte bara 

konsterna utan exempelvis levnadssätt och nationella särdrag.  

Om man ser demokrati som att många röster ska göras hörda så tycker Niklas generellt 

sett att K special känns demokratiskt och icke fördomsfullt. Om han skulle definiera  

K specials målgrupp så skulle den vara människor med eftergymnasialutbildning 

mellan 30-70 år. 

 – Det är nog inte riktat till alla, men alla skulle definitivt kunna ge K special chansen. 

Tema: Politik 

Opinionsbildaren säger att eftersom det finns någon form av politisk insyn i SVT blir de 

ännu mäktigare.  

– Riksdagen eller regeringen styr inte vad SVT ska göra, men de skriver uppdraget.  

Han menar att uppdraget som SVT måste förhålla sig till är politiskt och innebär makt.  

Tema: Kultur 

Enligt Niklas kan kultur vara mycket exempelvis konsterna eller sättet vi lever på. 

 – Sättet vi lever på är nog det övergripande, eftersom kultur är något slags 

samlingsnamn på livet och levnadssätt.  

Niklas tycker även att sport ingår i kulturbegreppet, kanske inte sport i vanlig 

bemärkelse utan läktarkultur och supporterkultur, poängterar han. 

– Uppdelning och skillnader har uppluckrats under de senaste åren, idag är det ju inte 

konstigt att man seriöst analyserar en populärkulturtrend i form av en essä eller 

något som inte var möjligt förr. ’Nya’ kulturformer inom musik, konst och litteratur 

har blivit klassiska eftersom att de har funnits så länge. 

3B5.7 Analys av auktoritativa åsikter 

Denna analys belyser det empiriska materialet från beslutsfattaren, experten och 

opinionsbildaren. Vi har döpt denna punkt analys av auktoritativa åsikter på grund av 

att dessa personer har ett arbete som på ett eller annat sätt kan påverka samhället 

genom politik, medieforskning och journalistik. Vi har även valt att skilja på de 

auktoritativa åsikterna via deras yrken istället för deras förnamn på grund av att deras 

yrkesåsikter är av vikt i denna analys.   
                                                             

12 En vinjett i detta sammanhang är en introduktion till ett TV-program, en programpresentation 
som ofta ger ett speciellt grafiskt utseende för att det ska vara lätt att känna igen och väcka 
associationer hos publiken (Nationalencyklopedin 2). 
13 Kobra, ett kulturmagasin som sänds på SVT2 
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Enligt kulturpolitikern har public service en viktig roll som samhällsbevakare och hon 

anser att de presenterar information på ett seriöst sätt, opinionsbildaren är inne på 

samma spår då han anser att public service tar hänsyn till ”hederliga” värden som 

exempelvis folkbildning. Dessa åsikter stämmer överens med SVT:s uppdrags-

beskrivning. Även experten kommer med liknade åsikter, hon menar att SVT har 

ambitionen att skildra olika kulturyttringar och samhällsfrågor. Hon pekar dock på att 

det finns en föreställning att public service har kommit väldigt långt ur ett mångfalds-

perspektiv, men som väl insatt i koncernen anser hon att det finns mycket kvar att jobba 

med inom det perspektivet. Om vi ser till strategisk kommunikation och kopplar detta 

till ovanstående uppfattningar har SVT:s varumärke en stark upprättad profil, och om 

man inte är som experten, insatt i koncernen public service så är inte ett bristande 

mångfaldsperspektiv det första som slår tanken utan hellre uppfattningen om SVT som 

samhällsbevakare och folkbildare. Enlig experten är det flesta som framträder och 

källorna i SVT fortfarande i stor utsträckning vita medelålders män med makt. Det 

kopplar vi till hur Fornäs resonerar kring bland annat Bourdieu när han menar att ”det 

finns ett visst mått av maktvilja och kontrollbehov bakom all intellektuell verksamhet” 

(Axelsson & Fornäs 2007:21).  

Även opinionsbildaren är inne på maktaspekten och menar att SVT har en enorm 

genomslagskraft och det framkommer att SVT är mäktiga med tanke på att det finns en 

form av politisk insyn och att SVT:s uppdrag måste relateras till politik och makt. Den 

politiska insyn som framkom i vårt bakgrundskapitel sträcker sig till att det är stats-

makten som tillger villkor och riktlinjer i form av sändningstillstånd, samt att 

finansieringen går via riksgälden till förvaltningsstiftelsen som sedan fördelar medlen 

till de olika public serviceföretagen. Statsmakten har alltså ingen påtaglig inverkan på 

SVT:s innehåll, det som dock kan diskuteras är att det som sänds inom SVT speglar den 

samtid vi lever i. De politiska maktstrukturerna har där en betydande roll och ”styr” vad 

som ur ett samhälleligt perspektiv är intressant att förmedla till medborgarna. Kultur-

politikern och opinionsbildaren betonar vikten av att det finns en skiljelinje mellan 

public service och det som ska granskas och de anser därför att TV- licensen inte ska 

avvecklas och betalas via skattesedel eftersom makten då tas längre bort från folket. 

Alla tre auktoriteter har en omfattande bild av vad kultur innebär, både beslutsfattaren 

och experten associerar själva begreppet kultur till odling och menar att kultur egent-

ligen innefattar allting i ett samhälle. Det är samma betäckning som Jansson använder 

sig av när han skriver att ordet kultur ursprungligen härstammar från odla eller 

kultivera, från latinets cultivare (Jansson 2002:23). Opinionsbildaren säger att ”kultur 

är ett samlingsnamn på livet och människors levnadssätt”.  

De tre auktoriteterna poängterar alla skillnaden inom kulturbegreppet så som den 

mellan ”finkultur”, ”folkkultur” och ”populärkultur”.  Det framkommer i två av 

intervjuerna att sport är en form av kultur i anseende att exempelvis, ”se fotboll på tv” 
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eller ”inte utövande av sport men vi som tittar på sport – läktarkultur och supporter-

kultur”. Genom exempel som detta förstår man att kultur kan vara oändligt mång-

facetterat, men något som vi ser gemensamt för kulturen är att den är någonting som 

tillskrivs värde i en interaktion mellan individer. Att titta på fotboll ensam är i sig ingen 

kultur men när människor gör det tillsammans är det en social konstruktion där man 

identifierar sig själv och sin livsstil i relation till andra inom gruppen. Man bör dock 

komma ihåg att en kultur inte bara växer fram över en natt utan, som Jansson (2002) 

beskriver, den behöver vårdas för att utvecklas och är dynamisk i sin karaktär.  

5.8 Tittarintervjuerna 

Informanterna har valts på grund av att de är tittare av programmet K special. Det 

empiriska material ger oss en djupare förståelse för vad tittarna anser att K special ger 

för bild av sig själv samt att det ger oss en subjektiv inblick i vad begreppet kultur 

betyder för var och en av de fyra tittarna, och vad de anser om public serviceuppdraget. 

Intervjuerna tog plats på varierande platser och vissa tog längre tid än andra. 

Informanternas åldrar varierar sig mellan 27 och 65 år. 

21B5.8.1 Konstnären Marianne 

MarianneF

14
F är född år 1955, och är uppvuxen i en mellanstor stad i Sverige. Hon är 

akademiskt utbildad vid en välkänd konsthögskola i en av Sveriges största städer. 

Intervjun med Marianne ägde rum hemma hos en av skribenterna till denna studie, 

framför en brasa med varsin kopp te, vilket skapade en avslappnad stämning.  

Tema: Publik service 

Enligt Marianne ska public service tillhandahålla kvalitetsprogram för Sveriges 

befolkning såsom nyheter, diskussionsprogram, utbildningsprogram, nyttoprogram och 

underhållning. Hon anser att underhållning inte är det främsta som förknippas med 

SVT och påpekar att både SVT och kommersiella kanaler måste tänka på att utbuden 

ska tilltala publiken och olika intressegrupper i samhället.  

– Den största skillnaden är att kommersiella kanaler måste ta hänsyn till 

reklamintäkterna och framkalla höga tittarsiffror, i och med detta faller vissa 

smalare program bort.  

När Marianne själv tittar i TV-tablån så ser hon alltid vad som finns på public service 

kanalerna först, något hon tror kan bero på att hon är uppvuxen med dem. Hon tror att 

det är annorlunda för de som växer upp idag. 

– Unga människor ser nog främst till underhållnings-TV och inte så mycket 

nyhetsprogram. 

Marianne tror inte att det skulle vara bra för samhället om public service avvecklades. 

                                                             
14 Namnet Marianne är fingerat, intervju klockan 16.00, 2010-11-27  
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Enligt henne är program värdefulla även om de inte har höga tittarsiffror då hon menar 

att de ger stabilitet åt allt annat utbud som finns runt omkring, 

– vem vill endast se program som ”Kungarna av Tylösand”, vad är det för värde i det?  

Tema: K special 

Det första Marianne tänker på när hon hör K special är dokumentärer om konstnärliga 

yrken med både kända och okända personer eller grupper. Ofta är det något som hon 

inte känner till eller som hon har hört lite om och kan fördjupa sig mer i genom  

K specials dokumentärer. Hon tycker det är intressant och anser att en timmes 

sändningstid är lång tid och att man får ut mycket information.  

– För mig är K special underhållning, lärorikt och inspirationsgivande.  

Hon anser att K specials budskap är att informera, inspirera och bredda kunskapen 

inom olika ämnen som hon inte kanske skulle komma i kontakt med på annat sätt.  

– Jag skulle vilja säga att det är lättillgänglig kultur, man behöver inte söka upp till 

exempel museum, som ofta bara har utställningar i storstäderna.  

Marianne säger att hon genom K special kan ta del av kulturen över hela Sverige,  

hon filosoferar kring att,  

– programmen väcker tankar om livet i stort, även om det kanske handlar om en 

speciell person eller företeelse så är det ändå det här ”livspusslet” som ställer dig i 

kontrast till det vanliga hjulet man trampar i. Det lyfter en till andra dimensioner och 

det är så jag tycker det är med kultur.  

Hon påpekar att det är bra att man kan följa programmen på SVT play, för det är inte 

alltid hon har tid eller lust att se det på sändningstiden.  

Utifrån demokratibegreppet så tycker Marianne att tittarna borde kunna påverka 

utbudet på SVT mer än idag, 

– de borde kunna ta in mer röster från intresserade tittare. 

Marianne tycker K specials utbud är bra men att de även där borde ta in åsikter, tips 

och idéer från allmänheten och lyssna mer till vad folk vill ha, 

– de skulle behöva rikta sig mer utåt.  

Hon tror att det mest är kultiverade människor över 30 år som idag tittar på K special, 

på grund av att man då hunnit format sig själv och sina intressen. Hon tror även att de 

flesta då är färdiga med sina studier, skaffat sig ett yrke och en stadig identitet.  

– Jag anser mig själv passa in i den målgruppen. 

Tema: Kultur 

Kulturbegreppet är för Marianne brett men hon förknippar det med subjektivitet, 

– det är mycket som är kultur och alla strävar på sitt sätt efter skönhet inom bild, 

musik eller allt som uttrycks. Kultur är ett sökande inom diverse konstnärliga yrken. 

Marianne menar att det finns vissa skillnader inom kulturen, tillexempel så kan något 

förknippas som bra kultur eller något som är av högt värde.  

– Den kultur som har mindre värde är den som är kommersiellt anpassad. Själv är 
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jag en ganska smal kulturperson, men varje människa har sin egen uppfattning om 

vad kultur är, det är viktigt att vara öppen för nya ramar. 

22B5.8.2 Bibliotekarie Gunnar 

Gunnar15 är född år 1945 i en mellanstor svensk stad. När han möter en av författarna 

till denna studie vid dörren till hans stora fina lägenhet ger han ett vänligt intryck. 

Intervjun tar plats i vardagsrummet vars väggar är fulla av böcker. Under intervjun 

lyssnar han väl och tar in alla frågorna som ställs och begrundar dem innan han svarar.  

Tema: Public service 

Inledningsvis berättar Gunnar att public service är bekostat av samhället och har ett 

brett och djupt utbud inom olika områden som rör alla i samhället, inte minst kultur.  

– Jag är bibliotekarie och inom det yrket brukar vi förknippa biblioteken med en sorts 

public service inrättning i samhället på samma sätt som Svensk Television.  

Den största skillnaden mellan kommersiella kanaler och public service, tycker Gunnar 

är att de kommersiella kanalerna har reklambaserade intäkter, vilket leder till att 

utbudet anpassas till en ”mainstream smak” i samhället och att det inte lönar sig att visa 

smala program. Han anser att det skulle vara en katastrof om public service företagen 

försvann och påpekar att, 

– man skulle tappa hela det folkbildande syftet och tyvärr skulle alla program se ut 

som de på TV3 och Kanal 5. 

Tema: K special 

Gunnar berättar att K special gör en djupdykning om en konstnär eller författare som 

ofta är relativt känd och banbrytande inom sitt område, men som inte är känd för den 

stora allmänheten. 

– K special har stor inverkan för många människor inom diverse kulturgrenar som 

programmet speglar. 

Han menar att den kultur som visas lever vidare via dessa förmedlare som programmet 

speglar och att dessa förmedlare har stor betydelse för den intresserade gruppen.  

– I förlängningen så påverkas den bredare smaken av detta och därigenom flyttas 

positioner inom kulturen fram och håller den ständigt växande. Kultur ändras ju hela 

tiden och man behöver spjutspetsar som förmedlare kunskap även på smalare 

områden.  

Gunnar berättar att genom K special kan dessa utvecklas,  

– det gäller både de människor som gör dokumentärerna, de som dokumentärerna 

handlar om samt de som tar del av utbudet i samhället.  

Han antyder att K special kan nås av en potentiell miljonpublik som kan snubbla på 

programmet, även om de inte är bekanta med det, och finna det intressant. Budskapet 

                                                             

15 Namnet Gunnar är fingerat, intervju klockan 11.00, 2010-11-28 
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som K special förmedlar enligt Gunnar är upplysning och att visa att världen innehåller 

så mycket mer än vad man tror vid första anblick, 

– det finns så mycket som rymmer inom kulturområdet. I K special ägnar man en hel 

timme i att fördjupa sig i ett ämne som ger möjlighet att få en djupare förståelse.  

Han tycker att programmet skänker ”lärandet av nytt” och ger möjlighet att upptäcka 

nya områden,  

– man tar del av en slags upptäcktsfärd genom nya kulturer. Det som gör det 

intressant för mig är att jag kan göra kopplingar mellan mina egna erfarenheter och 

intresseområden och K specials utbud. Det ligger i intresset av att sträva efter att 

bilda sig på olika sätt, det är spännande att få ny kunskap.  

Gunnar har hög tilltro till att public serviceföretagen har en bra överblick och litar på att 

de som jobbar där täcker in områden som samhället bör ta del av. Han tror att  

K specials målgrupp är en bildad medelklass, exempelvis lärare och aktiva kultur-

personer. 

Tema: Kultur 

Gunnar beskriver att kulturbegreppet finns på olika nivåer,  

– i någon mening är kulturen allt det som inte är natur, det är det som vi människor 

har format på olika sätt och som ter sig annorlunda i olika delar av världen, där 

handlar kulturen om olika livsstilar. 

Han berättar att i en annan mening är det ett mer estetisk laddat begrepp där kulturen 

kännetecknas av konsthantverk, måleri och teater. Gunnar tycker inte att man ska skilja 

på människors värde utifrån vilken kultur de har, men påpekar att det finns olika nivåer 

inom alla områden. Han syftar då på hur skickligt något är gjort,  

– det finns tillexempel skickliga dansbandsmusiker och usla dansbandsmusiker. 

 Hur man definierar kultur, om det är högt, lågt eller fint anser han hänger ihop med 

vilka som har makt.  

– För 50 år sedan fanns det en tydligare gräns, borgerskapet bekräftade tillexempel 

sin status och sociala ställning genom sin kultur, man gick på opera osv. Man växer 

ofta upp och ärver sin familjs kultur. När man är ung och söker sig fram i livet så 

frigör sig en del från den ärvda kulturen, men många faller tillbaka till det man är 

uppvuxen med i det vuxna livet.  

Han tror att det blir en slags trygghet att behålla det sättet att leva.  

– Människan är en social varelse som vill bekräfta sin identitet genom kulturen, som 

människa måste man få möjlighet att fördjupa sig för att komma till en djupare 

förståelse. Man reproducerar klassamhället.     
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23B5.8.3 Butiksansvarige Erik 

ErikF

16
F, född 1978, är uppvuxen i en mellanstor svensk stad. Han är butiksansvarig och 

jobbar alla veckodagar samt varannan helg. Erik har en yrkesledande utbildning som 

kock men ingen övrig eftergymnasial utbildning. Ett av Eriks fritidsintressen är musik 

och han spelar i ett rockband, något som han verkligen brinner för. Detta märks genom-

gående under vårt samtal. Intervjun skulle från början ägt rum hemma hos Erik men 

han blev tvungen att jobba och därför ändrades intervjuplatsen till hans arbetsplats. 

Detta medförde att han var på sin vakt utifall kunder skulle komma in i butiken. Svaren 

hade kanske varit något mer utförliga och längre om intervjusituationen varit annor-

lunda. Erik faller utanför K specials definierade målgrupp men tittar på programmet, 

det är därför intressant att höra hans åsikter. 

Tema: Public service 

För Erik är public service verksamheten i de flesta fall ”kvalitets TV”, det beror ofta på 

själva produktionen och programledare.  

– Det kan bli mycket ”pajiga” debattprogram inom public service, men kultur-

programmen är ofta mycket bra kvalitetsproduktioner. 

Han tycker att den största skillnaden mellan public service och andra kanaler är att, 

– public service genomsyrar en kvalitetsnivå till skillnad från de kommersiella 

kanalerna med substans och innehåll i det man väljer att titta på, jag blir berikad av 

TV-tittandet istället för ”fördummad”. 

Om public service skulle försvinna så menar Erik att det skulle ske en kraftig 

degradering av TV-kvalitén och det skulle bestå av enbart hjärndöda såpoperor och 

mycket mindre intressanta program.  

– Det är väldigt få utbildningsprogram på de kommersiella kanalerna.     

Tema: K special 

Det första Erik tänker på när ordet K special nämns är frukostflingor.  

– Jag har inget direkt minne eller program som jag kan koppla till K special, men 

däremot så vet jag att jag tittat på det och att det har varit mycket intressanta grejer. 

Han berättar att det tyvärr är ett program som han snubblar på, och att han sällan ser 

påannonsering om det. 

 – Men alltid när jag har snubblat och fastnat vid det så har det varit riktigt bra.  

Erik anser att K special skulle ”promota” sig själv lite hårdare, han tror att om man 

lättare skulle få reda på vad som kommer så skulle mer folk vara hängivna tittare.  

– Om man visste att det var K special som sände den och den dokumentären och se det 

mönstret, så kanske man skulle återkomma till K special mer än vad man gör nu.  

Gällande utbudet tycker Erik att det är viktigt att hålla sig till samtiden och även vara 

”streetsmart” och tar tillvara på vad som händer på ”gatan” och anpassa sig efter det.  
                                                             

16 Namnet Erik är fingerat, intervju kl 14.00 2010-11-28 
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– Jag skulle vilja se mer dokumentärer om musik och hur själva produktionens del 

går till. Hur gör man idag till skillnad från sjuttiotalet?  

Enligt tittare Erik skulle det vara en fördel om man som medborgare kunde vara med 

och påverka SVT:s utbud.  

– Men det känns tråkigt att lämna feedback när man ofta inte får något gensvar.  

Erik tror att K specials målgrupp är väldigt blandad med allt ifrån unga vuxna från 

 20-30 år, som har någon form av kulturintresse till pensionärer.  

– Jag tror det är viktigt att tvätta bort ”kulturfarbror stämpeln”, ta bort den 

biblioteks gråa ”miljöstämpeln” och få ordet kultur att stå för samma sak som musik, 

konst och dans gör. 

Erik rådfrågar sin medarbetare om ordet kultur, denne instämmer i att ordet kultur kan 

vara lite avskräckande och påminner om tråkig teater istället för rockkonsert. 

Tema: Kultur 

Erik förklarar hur han associerar till ordet kultur,  

– när jag hör ordet kultur tänker jag på gamla ”kulturrävar” som man försökte 

påverka med nytänkande när man var yngre, och de påpekade då att det skulle vara 

finkultur, klassisk musik och samtida musik – vad är det, liksom? 

Erik påpekar, samtidigt som han gestikulerar med armarna att, 

 – Kulturbegreppet behöver dammas av! 

Han tycker att folk tänker snävt trots att begreppet är så brett. Han menar att det därför 

är en smart strategi från K specials sida att inte stava ut bokstaven ”K”. Han vill även 

påpeka att skillnaden mellan kulturen beror på ålder och erfarenhet mer än klass . 

– Jag tror det är viktigt att försöka få bort kulturstämpeln och de barriärer som finns 

inom begreppet, allt har ju samma värde.  

Han säger att samma människor ska gynnas av kulturens utbud. 

 – Kvalitén är som sagt A och O i sammanhanget, man ska kunna få min mor 

intresserad av en hårdrocksdokumentär även om hon i verkliga livet inte är 

intresserad av hårdrock. 

Det är där svårigheten ligger, tror han. 

Erik säger att TV:n inte har så stor roll i hans liv, 

 – den är något som bara står på, som jag ser rakt igenom medan jag ligger i soffan 

och slappar efter jobbet. Dock finns det vissa program som sticker ut och efter deras 

påannonseringar har jag nästan ställt klockan för att inte missa de. 

I Eriks fall handlar det nästan alltid om kulturdokumentärer på grund av att det är, 

 – program som jag lär mig något av, jag går därifrån och kan berätta något för 

kollegan på jobbet dagen därpå som jag har lärt mig. 

Han säger att känslan av de programmen är, 

– yihoo, när det är kvalitets-TV som man verkligen är intresserad av, vilket händer en 

gång i veckan max! Det är kalas när man faktiskt tittar på TV:n och inte igenom den.  
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Det händer ibland att Erik ”streamar” dokumentärer som han har missat på original 

sändningstid via ”playfunktioner” på Internet .  

24B5.8.4 Lagerarbetaren Andreas 

Andreas17
F är född år 1983 och uppvuxen i en mellanstor svensk stad. Han är lager-

arbetare och har ingen eftergymnasial utbildning. Andreas är singel och bor i en 

lägenhet med ett rum och kök. Ett av Andreas största fritidsintressen är att fotografera 

arkitektur. Till en början tycktes han vara lite stressad när han besvarade intervju-

frågorna hemma hos sig själv på lunchrasten, han tittade ofta på klockan samt att han 

hade en hund som tog en del av uppmärksamheten.   

Tema: Public service 

Andreas tycker att Public service är bra så länge man som tittare får vara med och 

påverka vad som visas, han anser att public service bryr sig om tittarnas åsikter.  

 – Ibland ringer de väl upp enskilda tittare och vill ha deras synpunkter på 

programmen. 

På frågan om vad största skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler är 

kommer svaret blixtsnabbt,  

–Reklamen! 

Han säger även efter lite fundering att kommersiella kanaler kanske har mer kost-

samma produktioner eftersom de finansieras av reklam, annars vet han inte riktigt vad 

som är skillnaden, 

– public service är väl en opartisk kanal, men jag tycker att de andra kanalerna också 

är opartiska, i valtider så har de valvakor även på exempelvis kanal 5. 

Men även om Andreas tycker att de andra kanalerna är opartiska så tror han att om inte 

public service fanns så skulle det fattas någon som skildrar samhället. Han menar att 

public service fungerar lite som ”samhällstjänst”.  

 

Tema: K special 

Det första Andreas associerar till när han hör ordet K special är dokumentärer. En 

beskrivning skulle för honom vara, 

– samhällsskildring, de visar sådant som man inte ser på kommersiella kanaler. Jag 

tittar på K special när ämnena känns relevanta för mig, men inte alltid. Exempelvis 

kulturhistoria kan jag tycka är intressant, och självbiografier om intressanta 

personer. 

Han fortsätter och säger att programmet förmedlar vad som händer i samhället som 

han inte har koll på.  

– Det är alltid något nytt, alltid unika fall.  

Andreas menar att det inte är vanliga nyheter utan att man blir alltid lite klokare efter 

                                                             
17 Namnet Andreas är fingerat, intervju kl. 12.00 2010-12-09 
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att ha sätt ett program. Han tillägger också att filmerna brukar vara mysigt upplagda 

musik - och bildmässigt.  

Det Andreas skulle vilja se mer av är kulturhistoria och självbiografiska porträtt. Enligt 

honom uppfyller K special SVT:s uppdrag ur ett mångfaldsperspektiv, han tycker de 

visar olika reportage om olika människor. 

– Det är exempelvis lite skillnad på någon som gör konstverk av sopor och någon som 

samlar på herrgårdar18.F 

Han tror att K special har mest tittare i de äldre åldrarna, eller att det i alla fall rör sig 

om medelåders.  

– De kanske är insatta i kulturvärlden eller vill allmänbilda sig, jag tror inte att jag 

tillhör målgruppen.   

Tema: Kultur 

Andreas förknippar kulturbegreppet med svenskt kulturarv, historia och konst. Han tror 

att det finns en skillnad i kulturen, 

 – Beroende på vilken samhällsstatus man har så har man olika kulturella intressen.  

För Andreas spelar TV:n en ganska stor roll i vardagen. Men han kollar inte på SVT Play 

eftersom han känner att han inte har tid. 

– Det känns roligare att kolla när programmen sänds på TV direkt, det är inte samma 

sak att kolla på play efteråt. När jag tittar vet jag att många andra också sitter och 

tittar samtidigt, så kan man prata om programmet efteråt. 

Han tycker att det är en gemenskap även om man tittar ensam.  

– Likadant när det sänds film på TV, även om det är en reklamkanal och många 

tycker att den är jobbig är det strunt samma för mig, jag vet att det är många andra 

som kollar samtidigt. 

 

5.9 Analys av tittarna 
Tittarintervjuerna har kodats utifrån K specials egen publik- och utbudsanalys som 

redovisades i bakgrundskapitlet, punkt 2.2.2. I analysen framstod högutbildade kvinnor 

och män samt äldre kvinnor som den primära målgruppen som idag tittar på program-

met K special. Genom att koda och analysera K specials tittare utifrån akademisk 

utbildning respektive ej efter gymnasialutbildning, skapas möjligheten att se om det 

finns någon skillnad mellan dessa. 

Efter intervjuerna med fyra av K specials tittare kan man se att flera av svaren tenderar 

att likna varandra, detta oavsett om de räknas tillhöra K specials uttalade målgrupp 

eller inte. Vi tar hjälp av Bourdieus resonemang när vi på individnivå analyserar vad 

tittarna har för olika kulturella kapital. Vi kan koppla de fyra tittarnas intresse för  

                                                             
18 Andreas syftar på Från hemlös till stjärnkonstnär (Originaltitel: The world according to Ion B) 
och En kompass mot skönhet, två av K specials dokumentärer som sänts under hösten år 2010. 
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K special till deras livsstil mer än en såkallad klasstillhörighet, även om klasstillhörighet 

i viss mån påverkar livsstilen. Marianne och Gunnar har båda kulturella yrken, men 

lever också med kulturen genom sina intressen. Historiskt sett så har Marianne och 

Gunnar ett symboliskt kapital och de kan även tillskriva sig kulturellt kapital med tanke 

på deras kulturella yrken som de har fått tillträde till genom en akademisk utbildning. 

Under intervjuerna framkom det att de båda använde sig av ett välkultiverat språkbruk 

som, enligt Bourdieus teori, är symboliskt kapital men som även utgör det dominerande 

och eftersträvansvärda språkbruk som kopplas till ”finkultur” och ett kulturellt kapital.  

Om vi ser till Erik och Andreas så har de inte det symboliska kapital som Bourdieu talar 

om, ingen av dem har en akademisk utbildning men de har ett intresse för kultur. En av 

dem spelar i rockband och en av dem fotograferar på sin fritid. I och med detta har även 

Erik och Andreas i likhet med Marianne och Gunnar ett kulturellt kapital men deras 

marknader skiljer sig åt. I dagsläget så har Erik och Andreas populärkulturella intressen 

lika stort, om inte större, plats inom kulturen än den traditionella synen på kultur som 

tidigare presenterades i linje med det kulturella kapitalet. Teoretikern Jansson menar 

att det är i ljuset av nyorientering mot vardagslivet och populärkulturen som vi idag ser 

att begrepp som livsstil och identitet får allt större betydelse inom kulturen, han under-

stryker intresset för den ”vanliga” människan (Jansson 2002:34–35). Vi ser att språket 

skiljer sig i viss mån mellan de högutbildade informanterna och de med icke efter-

gymnasial utbildning där vi uppfattar ett mer vardagligt språk. Dock är deras syn på 

kultur och vad den innefattar i likhet med varandra. Deras olika kulturella kapital är en 

reproduktion av social tillhörighet och speglar att olika kulturformer får olika värde 

beroende på kontext. Det går egentligen inte att säga att ett kulturellt kapital på en viss 

marknad är ”finare” än ett kulturellt kapital på en annan marknad. Utan kulturens 

värde bestäms inom gruppen för vilken den existerar.  

Enligt Gunnar handlar kultur om det som vi människor har format på olika sätt och det 

ter sig annorlunda i olika samhällen och delar av världen, kultur handlar om olika livs-

stilar. Marianne förknippar kulturen med subjektivitet och enligt henne allt som i någon 

form uttrycks av människan. För Andreas innebär kulturbegreppet främst svenskt 

kulturarv, historia och konst. Alla dessa tre tittare har liknande synpunkter angående 

kulturbegreppet medan Erik menar att ”kulturbegreppet behöver dammas av”. Han 

anser att det är viktigt att få bort kulturstämpeln som endast pekar på finkultur så som 

klassisk musik. Erik trycker på att allt inom kulturen har samma värde. Gunnar är till 

skillnad från Erik noga med att inte använda sig av ordet ”värde” i samband med be-

greppet kultur utan använder sig av olika nivåer inom området i anslutning till hur 

skickligt någonting är gjort. Nivåerna handlar alltså om kvalité. Vad som är kvalité 

beror i sin tur på vem som är mottagare. Nivåerna som Gunnar pratar om relaterar vi 

till olika subjekts tolkning, smak och livsstil med utgångspunkt i Halls encoding och 

decodning modell. Gunnars resonemang om olika nivåer inom kulturen får alltså olika 
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betydelse beroende på vilka som är delaktiga, det vill säga vem som är sändare och vem 

som är mottagare i processen.   

När de fyra tittarna blir tillfrågade om deras association till och beskrivning av K special 

uppenbaras en skillnad i svaren. Denna skillnad uppstår mellan de som har akademisk 

utbildning och de som inte har det. Marianne och Gunnar ger utförliga och djupgående 

beskrivningar kring K special, så som att K special gör dokumentärer om konstnärliga 

yrken och företeelser som förknippas med underhållning och är lärorikt samt 

inspirationsingivande. Medan Erik och Andreas svarar kort och koncist, denna skillnad 

kan dock lika gärna handla om intervjusituationen då Erik intervjuades på jobbet och 

Andreas på sin lunchrast. Andreas och Erik har skilda uppfattningar om hur ordet  

K special uppfattas, Andreas uttrycker sig med ett ord, ”dokumentärer”, fast ger i 

efterfråga en beskrivning av K special som samhällsskildrare som alltid visar unika 

händelser. Erik associerar K special till frukostflingor och enligt honom borde 

programmet ”promota” sig själv mer, för han tror att de i så fall skulle få fler hängivna 

tittare. Utifrån de fyra intervjuerna har vi fått en djupare förståelse för hur dessa tittare 

tänker kring K special och vad de anser programmet står för. 

5.10 Analys nätundersökning 
Nätundersökningen genomfördes för att få en inblick i vad de engagerade tittarnas har 

för image av programmet. I metodologikapitlet, punkt 4.5, redovisas Facebooks egen 

beskrivning av skillnaden mellan en gruppsida och en fansida. Utifrån beskrivningen av 

skillnaden mellan dessa två platser kan gruppsidan med hjälp av Palms (2006) begrepp 

”kommunikation” tolkas som en tvåvägskommunikation mellan sändare och mottagare 

medan fansidan fungerar som en ”informationsplats”, en envägskommunikation. I och 

med detta så är gruppsidan att föredra för att främja kommunikationsflödet mellan 

sändare och mottagare. Ur detta perspektiv kan man fråga sig varför K special väljer att 

avveckla sin gruppsida och istället satsa på fansidan? Efter en närmare granskning av 

de båda sidorna uppmärksammade vi att skillnaden sidorna emellan inte ligger i 

kommunikationsflödet utan mer i fråga om etik, på så sätt att de som är ett fan av  

K special är anonyma så länge de inte dyker upp på fansidans profil (sex stycken fans 

visas på profilsidan, dessa roteras dagligen). På gruppsidan kan man gå in på K specials 

”vänlista” och se vem som är medlem. Båda sidorna har likadana kommunikations-

funktioner i form av att man kan besvara K specials inlägg om exempelvis olika kultur-

dokumentärer och man får därigenom tillträde till en elektronisk dialog.  

Den gemensamma informationen som finns att tillgå om de trettiofem informanterna 

som har intervjuats via Facebook är deras namn och profilbild, vi kunde utifrån den 

informationen avgöra om de var det kvinnligt eller manligt könet. Vi valde därför 

genusaspekten som kodning av materialet, men inte för att lägga vikt i genusaspekten 

utan eftersom det var den enda gemensamma demografiska information som vi hade 
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tillgång till för samtliga informanter. Från början var vår tanke att analysera svaren 

utifrån Facebookuppdelningen ”gruppsida” eller ”fansida”, men vid närmare gransk-

ning är det, som nämnt ovan, ingen större skillnad på sidornas funktion. Då det i båda 

fallen rör sig om engagerade tittare, görs analysen gemensamt för de båda grupperna.  

Vi har gjort observationer utifrån Bourdieus resonemang kring kulturellt kapital. När vi 

här analyserar observationerna av gruppmedlemmarna och fansen tenderar de allra 

flesta att ha ett konstnärligt uttryck. I undersökningen uppmärksammades det att 

majoriteten av dem som hade en öppen profil på Facebook är högutbildade och har ett 

”kulturellt” yrke, exempelvis inom områden som design eller konst. När vi analyserar 

svaren i enkäterna så gör vi det bland annat utifrån ordval, det rör sig ofta om ett 

akademiskt språk. Tolkningen av detta är att många av tittarna har ett symboliskt 

kapital och att det inom gruppen finns ett kulturellt kapital som tillskrivs via K special.  

Det som går att urskilja från de trettiofem nätintervjuerna är att de flesta är överens om 

att K special är ett ”kulturprogram”, dock associerar sex informanter programmets 

namn med frukostflingorna – ”Special K”. En av de kvinnliga informanterna anser att  

K special borde byta namn. En annan kvinnlig informant tror att K special är ”Kobras 

special program”, vilket inte stämmer. Dessa är två skilda program men som dock 

tillhör samma redaktion. En av de manliga informanterna associerar också K specials 

namn med flingor och menar att det är ett bra program med ett ”fånigt” namn. På 

frågan om hur K special skulle beskrivas och vad det skapar för känslor upplever de 

flesta informanterna att programmet är ”bästa kulturprogrammet”, ”fördjupning – brett 

och smalt samtidigt”, ”intelligent”, ”inspirerande” och ”kreativt” mm. Om vi ser till 

dessa svar så beskriver informanterna programmet så som båda projektledarna vill att 

det ska förmedlas samt uppfattas av sin publik. K specials profil stämmer alltså i detta 

fall överens med tittarnas image av programmet. En av de manliga informanterna 

berättar att den spontana känsla han får av K special är ”äntligen fredag och något 

intressant på TV” detta stämmer överens med Hjalmars önskan om att tittarna ska 

tänka ”JA, nu är det fredagskväll! Nu skiter jag i idol och tittar på K special, för där är 

det alltid bra filmer om kultur”. För ytterligare information se sammanställningen av 

hela nätundersökningen i bilaga 2: Facebookundersökning. 

5.11 Trendanalys 
Inom strategisk kommunikation är trendanalyser förekommande då man vill spåra 

långsamma förändringar i samhället i stort, eller inom vissa grupper (Palm 2006:34). 

Med utgångspunkt i strategisk kommunikation har vi utfört en trendanalys. Det visar 

sig att flera faktorer är relevanta att beakta ur ett förändringsperspektiv. 

K special har inte ändrats nämnvärt under de senaste tio åren. Dock tror projektledaren 

Emelie Persson att något som har förändrats är själva grundtanken med programmet. I 

starten år 2000 K special mer ett program som gjordes för kulturens skull, det vill säga 
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med syftet att lyfta fram kulturen. Nu har det utvecklats till att handla om kultur som 

beskriver någonting om vår samtid. Detta är ett bevis på att kulturen har expanderat på 

så sätt att för tio år sedan var man tvungen att göra program som upplyste om kulturen 

i sig, medan idag är kulturen inbäddad och man istället vill spegla samtiden. Detta 

ligger i linje med hur Jansson (2002) knyter an Raymond Williams teori om att studera 

kulturen hos den vanliga människan och det unika som ligger hos den enskilde 

individen. I dagsläget är programmet K special i förändring. Inom organisationen är de 

båda projektledarna relativt nyinkomna, nytillträdd är även chefen för kultur-

redaktionen Eva Beckman samt att en ny kulturbeställare som sitter ännu högre upp i 

ledningen är tillkommen. K special har även beställt ny vinjett och grafik, den gamla 

som de haft i tio år anses av projektledarna påminna om naturvetenskapliga ämnen och 

ge en känsla av ett vetenskapsmagasin eller naturruta – den består för närvarande av 

vatten, fåglar, fiskar och dna-molekyler. Projektledarna gör rätt i att förnya sin vinjett så 

att den stämmer överens med programmets rätta profil. En annan sak som även ligger 

med i förändringen av programmet är att den nuvarande presentatörstjänsten kommer 

att avvecklas och K special kommer istället att jobba med text i starten av programmet. 

Enligt K specials projektledare Emelie kan en presentatör, även om man är duktig, ha 

svårt att förhålla sig personlig eftersom K special innehåller så många kulturformer. 

 

Kulturen och dess begrepp ligger i konstant förändring. Nya grupper, experter och 

teorier hjälper kulturens motorik att ständigt vara i rörelse och tänja på gränserna som 

håller i begreppet. Genom att ta del av cultural studies teorier, vårt eget intervju-

material och egna erfarenheter har vi sett hur kulturens gränser expanderar över tiden. 

Finkultur som regerade över kulturbegreppet utgör idag bara en liten del. Istället är det 

som teoretikern Jansson menar när han återger Raymond Williams resonemang om att 

populärkulturen har vuxit på grund av att det är den typ av kultur som används mest i 

människors vardagsliv och uppkommer genom meningsskapande praktiker (Lindgren 

2005:28). Roger Blomgrens artikel Från hot till möjlighet: om kulturindustrin och 

kulturpoliktiken stärker även denna förändring då författaren poängterar att ur ett 

historiskt perspektiv har kulturindustrin setts som något som samhället inte borde 

främja. Medan i dagsläget har kulturindustrin, nu under namnet upplevelseindustri, 

framförallt på regional nivå kommit att betraktas som en ny näringsgren som skapar 

tillväxt och sysselsättning (KulturSverige 2). Detta är något som kulturpolitiker Gunnel 

Bengtsson nämner i samband med kulturbegreppet under intervjun där hon påpekar att 

”förr var kulturen något eget, men att det med tiden har uppmärksammats vilken 

betydelse kulturen har för andra samhällsfaktorer som exempelvis tillväxt, attraktivitet 

och till och med folkhälsa”. 

Kulturpolitiken är under förändring då Sverige har fått en ny kulturpolitik för första 

gången på 13 år. Den 16 december 2009 antog riksdagen regeringens förslag om den 

nya kulturpolitiken. En ny inriktning ska ge ökad tillgång till kultur samt öka 
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möjligheten till eget skapande. Hela kulturens betydelse växer och den uppmärk-

sammas med nya riktningar inom kulturpolitiken.  

Populärkulturen växer allt större och i rapporten KulturSverige 2009 med innefattande 

artikel: Silverhavet eller Det gåtfulla folket? skriven av Henrik Karlsson som uttrycker 

att teater, som här räknas till finkultur, är något som tillhör den förra generationen. 

Men att vara skådespelare inom filmgenren anses vara fint av den yngre generationen 

som hellre ser en film än att gå på teater. Begreppet skådespelare håller på att om-

definieras och tenderar att innefatta den rörliga digitala bilden istället för den som 

upplevs på en teaterscen (KulturSverige 3). Om vi drar en parallell till detta tenderar  

K special att tillhör teaterfolket mer än filmfolket i samhället, vilket även uttryckts av en 

av projektledarna. I samma artikel skrivs det att den yngre generationen som ännu inte 

varit på teater troligen inte heller kommer att göra besök i framtiden. Så en förnyelse av 

programmets vinjett och att jobba med att tona ner ”finkulturstämpeln” som påpekades 

av informanten Erik är aspekter som programmet kommer att vinna på i framtiden. En 

annan aspekt är att uppmana den yngre generationen att K special speglar all kultur och 

att aktiv använda sig av sociala medier såsom Facebook. Vi anser att detta är nöd-

vändigt för att K special ska följa med i tiden som drar sig allt mer åt den digitala 

världen. Facebook fenomenet har med åren kommit att bli en viktig kommunikations-

kanal att arbeta med för att nå de flesta målgrupper i samhället.  

En annan aspekt som vi vill belysa i denna analys är tankar som framkom i det em-

piriska materialet gällande SVT:s utbud, där informanter anser att utbudet i viss mån 

lutar åt de kommersiella kanalernas utbud. Det uttrycks ett visst missnöje mot att SVT 

som sänder program i form av ”realityserie”19, också kallat ”dokusåpa”. Några av in-

formanterna anser att SVT ska hålla sig fria från dokusåpor. Om de inte gör det kan de 

tappa sin särställning i TV-landskapet. Detta leder till att man ställer sig frågan om det 

då är värt att betala TV-avgift för utbud som redan finns att tillgå inom de kommersiella 

krafterna.  En av informanterna uttryckte att ”om public service skulle försvinna så 

skulle det ske en kraftig degradering av TV-kvalitén och TV skulle enbart bestå av 

’hjärndöda’ såpoperor och mycket mindre intressanta program”.  

Det som går att utläsa i ovanstående analys är att vi ser tendenser till förändringar inom 

flera områden. K special är i ett nytt skede, kulturbegreppet är i ständig rörelse, den 

svenska kulturpolitiken har satt nya mål och enligt beslutfattaren som citeras i den här 

analysen sträcker sig kulturen så långt att det främjar folkhälsan. Avslutningsvis finns 

det åsikter om att SVT är på jakt efter tittarsiffror och går mot det kommersiella hållet.  

                                                             

19 Det finns flera sorters realityserier/dokusåpor, Poängen är att utsätta personer medvetet eller 
omedvetet för prövningar t.ex. med dolda kameror i en miljö som styrs av TV-producenten. 



52 

 

6. Sammanfattande analys och 

diskussion 

I detta kapitel följer en sammanfattande analys och diskussion, utifrån de analyser som 

presenterat i kapitel 5, och studiens frågeställningar besvaras. Till sist följer en slut-

reflektion samt förslag på vidare forskning. 
(Vad vill K special förmedla för bild till sina tittare?) K specials projektledare anser att 

programmet sänder högt kvalitativa dokumentärer. De vill ge tittaren upplevelser inom 

ett omfattande kulturområde. Om man ser till Bourdieus teorier så vill K special inte 

göra anspråk på att tilltala människor med enbart symboliska kapital. De vill alltså inte 

betraktas som ett program som sänder dokumentärer om ”finkultur” och enbart tilltala 

människor som exempelvis har en högre utbildning, utan de vill bli betraktade som ett 

program som speglar vår samtid genom olika mänskliga uttryck. Dock återstår frågan 

som Hjalmar ställer sig ”hur får man folk att gilla det de inte vet att de tycker om?” Det 

finns enligt oss många människor som är intresserade av kultur, genom detta har  

K special en mängd potentiella tittare. Om K specials strävan skulle vara att öka andelen 

tittare så skulle man inom strategisk kommunikation rekommendera att arbeta mer 

mot en starkare profil genom att exempelvis låta utföra en kommunikationsplan. 

(Hur upplevs K special av sin publik?) Av tittarintervjuerna framgår det att profilen inte 

är lika stark utanför K specials egen sfär, då programmets varumärke (K special) hos 

vissa tittare associeras med frukostflingor. Ett exempel på detta gavs i Eriks reportage, 

han berättar att det första han tänker på när han hör ordet K special är frukostflingor, 

se även punkt 5.10 eller bilaga 2 för liknande åsikter från nätundersökningen. Bortsett 

från att själva namnet K special för en del tittare medför associationer åt andra håll än 

just tv-programmet, har de flesta tittare vi varit i kontakt med haft en likvärdig upp-

fattning om vad K special står för. De nämner kvalité i sammanhanget, vilket är den 

främsta önskan som programmets båda projektledare vill att tittarna ska förknippa med 

K special. En tanke som slår många tittare när de hör ordet K special är ”bra” och 

”intressant” ”kulturprogram” med ”kvalité”. Många tittare har ett samlat intryck av att 

K special visar filmer som får dem att upptäcka saker de inte tidigare visste, vilket 

väcker nyfikenhet hos många tittare. Detta stämmer överens med en av projektledarnas 

önskan om hur de vill att programmet ska uppfattas. En intressant åsikt som kom fram 

i nätundersökningen angående K special var att ”Den första spontana känslan är 

’äntligen fredag’, och lite mer seriöst är känslan äntligen något intressant på tv”. Citatet 

från tittaren visar på att han uppfattar programmet så som en av programmets projekt-

ledare hoppas att tittarna ska göra.  
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(Hur uppfattar K specials tittare public service företaget SVT:s uppdrag?) Att K special 

har en gemensam, om än vidsträckt, profil internt framkommer från intervjuerna med 

de båda projektledarna. Om vi ser till strategisk kommunikations imagebegrepp så är 

det viktigt att SVT som helhet har en bra image, mer än att det centreras till ett specifikt 

program. Public service uppdraget säger att SVT ska spegla omvärlden opartiskt och ur 

ett mångfaldsperspektiv. Sveriges Television fungerar som en TV i allmänhetens tjänst 

och har skyldighet att vara tillgängliga för alla, ha ett brett utbud samt tillfredställa olika 

behov och intressen hos befolkningen. Det framkom i vårt empiriska material att det 

finns en viss skepsis till att SVT börjar krypa sig närmre mot de kommersiella kanal-

ernas utbud med program som ”Ung och bortskämd”. Om vi drar paralleller mellan 

imageaspekten och vår studie så tolkar vi det som att SVT är ett varumärke som sänder 

”produkten” K special. Programmet får ur denna synvinkel en betydande roll för att 

upprätthålla SVT:s varumärke. K special är en av SVT:s fingertoppar som i sin tur 

förmedlar i stora delar det som SVT vill stå för. Enligt Palm (2006) är varumärket 

viktigt att värna om och han menar att det är svårt att bygga upp ett förtroende för ett 

varumärke om det väl gått förlorat.  

Utifrån ett demokratiskt perspektiv anser alla informanterna som deltagit i denna 

studie att K special gör ett bra jobb och har många bra filmer, men frågan ställs om det 

är nödvändigt att samla dokumentärerna under en speciell vinjett? En av projekt-

ledarna kommer som svar på den frågan att det handlar om att det finns en redaktion 

som har kunskapen att välja ut filmerna och sedan sända dem. Om några av tittarna är 

osäkra på K specials syfte med att ha en egen vinjett indikerar detta att programmet 

måste arbeta med en starkare profil så att det blir självklart för tittaren vad som sär-

skiljer K special från andra program i det stora tv-kanalsbruset. Båda projektledarna 

menar dock att det är kulturdokumentärerna som ska vara framträdande och inte deras 

titel ”K special”, vi förstår deras resonemang på grund av att filmerna är fristående och 

skiljer sig markant från vecka till vecka. Men man ska inte underskatta ett starkt och 

välkänt varumärke, då detta kan i många anseende främja en återkommande publik 

som identifierar sig med K special istället för att, som Erik uttrycker det, ”snubbla” på 

programmet. 

Varför har K special en äldre publik som målgrupp? Har den äldre generationen ett 

större intresse för kultur runt omkring? Vi menar att när man är ung så är den upplevda 

världen mindre och samlad till det som finns nära runt omkring exempelvis familj, 

skola och vänner. När man växer upp slussas man automatiskt in i samhället, man får 

exempelvis rösträtt när man fyller 18 år vilket i sig ger ett samhällsansvar. Skolan man 

vuxit upp i känns plötsligt liten, vännerna man har haft sedan barnsben går och olika 

håll. Ibland splittras vänskap på grund av olika intressen och sökandet efter en egen 

identitet blir allt viktigare. Enligt oss är kulturen en del av sökandet som hjälper 

människor på vägen. Kulturen ger stöd både genom deltagande i olika kulturformer 

samt skapandet av dessa, vilket i sin tur ger och skapar gemenskap inom olika samhälls-
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grupper. Människan innehar enlig Stuart Hall (1996) flera olika identiteter och 

identifierar sig olika beroende på vilken kontext hon befinner sig i. Det kan exempelvis 

röra sig om en social grupp med gemensamt intresse eller individer som har en 

gemensam historia att förhålla sig till. Flera av tittarna anser att K special är ”bra” på 

grund av att de visar åtskilda dokumentärer som man kan identifiera sig med utifrån 

sina egna erfarenheter. Anledningen till att K specials målgrupp anses vara av den äldre 

generationen menar vi ligger i att den yngre generationen fortfarande befinner sig i en 

identifieringsprocess och att de inte har samma vardag som en äldre generation 

Det finns givetvis undantag, finns det ett intresse hos den yngre publiken för kultur så 

finns det idag möjlighet att vända sig till program som K special via SVTplay upp till en 

månad efter första sändning, man är inte längre bunden till fredagskvällarna framför 

TV:n på samma sätt som förr. Det gäller då att ha en stark profil och uppmärksamma 

unga människor med kulturintressen om att K special finns tillgänglig via webben. Om 

vi ser till Gunnars åsikt om att ”när man är ung och söker sig fram i livet så frigör sig en 

del från den ärvda kulturen, men många faller tillbaka till det man är uppvuxen med i 

det vuxna livet”. Så finns möjligheten att den yngre generationen, som inte idag tar del 

av program som K special, återkommer till dessa när de blir äldre specifikt i de fall där 

man har föräldrar som tittar på sådana program. Av egna erfarenheter och som 

Lindgren (2005) menar finns det en nostalgi i att återse eller uppleva sådant man erfarit 

tillsammans med sin familj och vänner eller med människor man delar samma 

intressen med senare i livet.  

(Hur associerar K specials medarbetare och tittare till begreppet kultur?) Som nämnt 

ovan beskriver Gunnar att man ofta växer upp och ärver sin familjs kultur. När man är 

ung och söker sig fram i livet så frigör sig en del från den ärvda kulturen, men många 

faller tillbaka till det man är uppvuxen med i sitt vuxna liv. Han tror att det blir en slags 

trygghet att behålla det sättet att leva. Tittare Marianne menar att K specials målgrupp 

är kultiverade människor över 30 år. Marianne tror att det är vid denna ålder som man 

har format sig själv och har en stadig identitet. Tittare Erik tror till skillnad från 

Marianne att åldern på K special publik inte har något stor betydelse, utan att det 

istället handlar om ett kulturellt intresse och en viss livsstil. Erik tror att K special 

behöver stärka sin profil utåt för att få mer hängivna tittare. 

K special visar filmer om skilda människoöden och inspirerar till identitetssökande 

genom att visa historier om någon annans livsstil. Erik och Andreas har inte det sym-

boliska kapitalet som Bourdieu talar om. Ingen av dem har akademisk utbildning, men 

de har ett intresse för kultur vilket visar sig i att en av dem spelar i rockband och en av 

dem fotograferar på sin fritid. I dagsläget så har dessa populärkulturella intressen lika 

stor, om inte större, plats inom kulturen än den traditionella synen på kultur som 

presenterades i linje med det symboliska kapitalet. Den yngre generationen ser hellre en 

film än att gå på teater. Begreppet skådespelare håller på att omdefinieras och tenderar 
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att innefatta den rörliga digitala bilden istället för den som upplevs på en teaterscen. 

Med detta stämmer Eriks resonemang om att kulturbegreppet behöver ”dammas av”. 

Därav, som tidigare nämnts, tror vi att K special har en mängd potentiella tittare som är 

intresserade av kultur. Men möjligheten finns att programmet associeras mer med 

finkultur än populärkultur vilket inte, enligt Karlssons artikel Silverhavet eller Det 

gåtfulla folket? Kulturinstitutionerna och publiken (KulturSverige 2) tilltalar en yngre 

publik. Kan detta vara svaret på Hjalmars fråga om ”hur får man folk att gilla det de inte 

vet att de tycker om?” Att den yngre generationen inte vet att K special mer lutar åt ett 

populärkulturellt håll. Vi anser ur ett kommunikationsperspektiv att det skulle gynna  

K special att rikta sig mer mot den yngre generationen eftersom att den äldre inte alltid 

kommer att finns kvar. Det är även ett bra sätt att låta den yngre generationen ”växa” 

med programmet och bevisa att man inte enbart vill tilltala teaterfolket (finkulturen) 

utan att K special behandlar mer populärkulturella områden. 

Kulturer tillkommer inte helt plötsligt, de måste underhållas och ges omsorg samt att 

kulturer är dynamiska, de skapas och omvandlas ständigt med tiden (Jansson 

2002:23). Om vi ser till det vida kulturbegreppet och det faktum att det uppmärk-

sammades att alla tre auktoriteter nämner sport som en kultur. Leder våra tankar inte 

till sport i sig utan till sportevenemang, som i linje med detta ses som kultur-

gemenskaper. Dessa ger en känsla av tillhörighet med både laget man hejar på och 

människorna som är ett fan av samma person/lag som en själv och genom detta till-

skrivs en identitet och man känner en tillhörighet med dem som bär samma ”färger”. 

Kultur är i detta fall en social konstruktion som kan uppkomma antingen genom egna 

”livsstilsval” eller vara en produkt av vad Bourdieu kallar habitus, det vill säga att livs-

stilen är styrd av strukturella betingelser i omgivningen.  

6.1 Slutreflektion 

Det är viktigt att se på kulturen som en slags frihet att få vara den man är och man ska 

som Jansson (2002) påpekar, passa sig för att ställa upp generella normer för vad som 

är meningsfullt. Vad som är meningsfullt för en människa behöver inte vara det för en 

annan, vilket är en viktig aspekt man bör ha med sig igenom livet. Vi har i denna studie 

genomgående talat om kulturen som gemenskapande och att den skapar samhörighet 

med likasinnade människor. Dock känner vi att det är viktigt och som vi vill utveckla i 

denna slutreflektion att kulturen också kan medföra utanförskap. Inkludering av 

människor med ett specifikt intresse kan leda till exkludering av människor som inte 

delar samma intresse. Detta hör ihop med Bourdieus resonemang om livsstilar på så 

sätt att man blir tilldelad en livsstil när man föds som ter sig annorlunda beroende på 

vart och hur man är uppväxt. Genom detta är människor inskolade med vissa beteende 

mot andra människor som tillhör en annan grupp eller delar en olik livsstil än man själv 

och utan att tänka på det exkluderar man dem som inte delar densamma.  
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Utifrån metoder så som kvalitativa intervjuer samt en nätundersökning, har vi utifrån 

en intersubjektiv förståelse kartlagt kulturbegreppet som ett mänskligt uttryck som 

innefattar allt som inte tar plats inom naturvetenskapens ramar. Det innebär att 

kulturbegreppets gränser är svårfångade då dessa ständigt tänjs genom exempelvis att 

sociala konstruktioner uppstår, förändringar sker eller nya mänskliga uttryck formas. 

I och med att vi själva har ett intresse för kultur samt ett inbyggt förtroende för SVT är 

det svårt att i alla avseende förhålla sig kritisk till det vi studerat. Som Lindgren be-

skriver gäller det som forskare ”att vara kritisk utan att bli självgod och nedlåtande, och 

att ha respekt för sitt studieobjekt utan att låta sig förföras av det” (Lindgren 2005:18). 

Detta är något vi har haft i åtanke under arbetet med denna studie. 

Genom metoder i form av personliga intervjuer, telefonintervjuer samt en nät-

undersökning ser vi att K specials profil i stora drag stämmer överens med imagen som 

tittarna har av programmet. Den stämmer främst överens i nätundersökningen med de 

engagerade tittarna, vilket kan falla sig naturligt då de själva har anslutit sig till  

K special. Att ansluta sig till en social gruppgemenskap som exempelvis en Facebook-

grupp tyder på att medlemmarna identifierar sig med K special och delar en livsstil 

genom intresset för kultur och för K special. Programmet kan liknas vid en förmedlare 

som förenar likasinnade människor genom deras kulturella kapital i livsstilarnas rum. 

6.2 Vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att göra en kvantitativ studie för att ta reda på hur många 

tittare K special har för att sedan se till den generaliserande åsikten om programmet, 

dock anses dessa typer av studier inte vara kostnadseffektiva. Det hade även varit av 

intresse att fördjupas sig ytterligare i kulturbegreppet, vad betyder kultur för människor 

som inte är engagerade tittare av program som K special?  Är det så att kultur-

perspektivet behöver ”dammas av” för att få större plats hos unga vuxna?
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                Bilaga 1 

Frågeguider –  
Sammanställning av de frågeguider som användes i studien  
 

Frågeguide pilotintervju, projektledare K special  
Emelie Persson, 2010-11-16  
1. Hur fick du jobbet på K special?  
2. Hur länge har du jobbat på K special?  
3. Vad är din arbetstitel?  
4. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 
5. Vem är din närmsta respektive högsta chef?  
 
6. Vad är K special för dig (profil)?  
 
7. Hur ser K special på ”konkurrenter”? Internt/Externt  
 
8. Vad har K special för idé med sitt utbud?  
 
9. Hur många medarbetare har programmet K special?  
 
10. Vad har K special för inköpspolicy?  
 
11. Är produktionsstöd inräknat? Bekostas hela produktionen från ax till limpa?  
 
12. På SVT:s hemsida går det att läsa: ”På senare tid har SVT använt uttrycket ’fri television’ 
för att förklara ’public service’. Med fri menar vi inte gratis utan fri från inflytande från 
politiska och kommersiella krafter – hur oberoende är K special?  
 
13. Hur upplever du responsen från K specials tittare?  
 
14. Hur är SVT en fri television?  
 
15. På vilket sätt kan man säga att K special fyller de demokratiska krav som finns inom den 
svenska public service sektorn?  
 
16. Via e-post berättade du att ni på K special har prata om en del ändringar i er 
uppdragsbeskrivning, vilka är det?  
 
17. Vad är kultur för dig?  
 
18. Har K special förändrats under de här 10 åren? Hur i så fall?  
 
19. Finns inga direkta ramar- är tanken ändå att tittarna ska känna igen sig? Är inte ert 
uppdrag som Public Service program att nå alla tittare eller det är inget ni strävar efter?  
 
20. Har du något mer att tillägga?  
 



61 

 

                Bilaga 1 
 
Frågeguide projektledare K special  
Hjalmar Palmgren, 2010-11-29  
 
1. Hur fick du jobbet på K special?  
 
2. Hur länge har du jobbat på K special?  
 
3. Vad är din arbetstitel?  
 
4. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 
5. Vad skulle du säga är K specials profil?  
 
6. Vad har K special för idé med sitt utbud?  
 
7. Hur ser urvalsprocessen ut?  
 
8. Kan tittarna vara med och påverka urvalet på något sätt?  
 
9. Hur ser K special på ”konkurrenter” internt?  
 
10. Hur ser K special på ”konkurrenter” externt?  
 
11. Hur upplever du responsen från K specials tittare?  
 
12. Ni lyder ju under Public Service uppdrag, hur påverkar det urvalet och ert arbete på K special?  
 
13. Tycker du att K special uppfyller de demokratiska krav som finns på folkbildning?  
 
14. Skulle du säga att K special är ett viktigt program för samhället?  
 
15. Finns det någon dokumentär du velat sända men inte kunnat av någon anledning?  
 
16. Er slot är en av dem med minst antal tittare, men ni har ändå fått fortsätta i 10 år, vad tror du det 
beror på?  
 
17. Det står bara dokumentärens namn och inte K special i tablån, är det någon tanke med det?  
 
18. Har K special förändrats under de här 10 åren? Hur i så fall?  
 
19. Vad betyder kulturbegreppet för dig?  
 
20. Är det viktigt för er på K-special att inte vara ”finkultur”?  
 
21. Påverkas K-special av kulturpolitiken?  
 
22. Vad tror du skulle hända om man, av någon anledning, inte skulle ha public service TV längre i 
Sverige?  
 
23. Hur ser du på framtiden?  
 
24. Har du något mer att tillägga?  
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                Bilaga 1 
 
Frågeguide till en politiker/beslutsfattare  
Gunnel Bengtsson, 2010-12-02  
 
1. Vad har du för utbildning/yrke?  
 
2. Vad har du för relation till public service - SVT?  
 
3. Hur ser du på SVT:s roll i samhället?  
 
4. Vad anser du är största skillnaden mellan public servicekanaler och kommersiella kanaler?  
 
5. Hur definieras du kulturpolitiken idag?  
 
6. Har den förändrats, på vilket sätt?  
 
7. Har Kulturpolitiken någon påverkan på public service?  
 
8. Har public service någon påverkan på kulturpolitiken?  
 
9. Har riksdagen befogenhet att avveckla public service?  
 
10. Vad tror du det skulle innebära om riksdagen beslutade att avveckla public service?  
 
11. Påverkas kulturpolitiken av vilket parti som har den styrande makten, hur?  
 
12. Hur ser du på framtiden?  
 
13. Vad är det första du tänker på när du hör tv-programmet K special?  
 
14. Hur skulle du beskriva K special?  
 
15. Tycker du att K specials utbud främjar kulturpolitikens mål?  
 
16. Hur ser du på programmet ur en demokratisk synvinkel?  
 
17. Vem tror du tittar på K special?  
 
18. Hur skulle du förklara kulturbegreppet?  
 
19. Vad anser du ryms inom ramar för kulturbegreppet?  
 
20. Ser du någon skillnad inom kultur - klass, status?  
 
21. Har du något mer att tillägga?  
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                 Bilaga 1 
 

Frågeguide till en expert  
Gunilla Jarlsbro (MKV), 2010-12-02   
 
1. Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv och vad du gör?  
 
2. Vad har du för relation till public service - SVT?  
 
3. Hur ser du på SVT:s roll i samhället?  
 
4. Vad anser du är största skillnaden mellan public service-TV och kommersiella kanaler?  
 
5. Varför tror du att SVT har ett högt förtroendekapital i det svenska samhället?  
 
6. Hur tror du samhället skulle se ut om Public service avvecklades?  
 
7. Anser du att medierna har någon slags makt i samhället, på vilket sätt?  
 
8. Hur tycker du att SVT hanterar sin maktposition i samhället?  
 
9. Känner du att man som tittare kan påverka på SVT:s utbud?  
 
10. Innan vi övergår till K special, är det nått du skulle vilja tillägga angående det vi har pratat 
om?  
 
11. Vad är det första du tänker på när du hör tv-programmet K special?  
 
12. Vad tycker du om utbudet?  
 
13. Har K special nått budskap?  
 
14. Hur ser du på programmet ur en demokratisk synvinkel?  
 
15. Vem tror du tittar på K special?  
 
16. Hur skulle du förklara kulturbegreppet?  
 
17. Vad anser du ryms inom ramar för kulturbegreppet?  
 
18. Ser du någon skillnad inom kulturen - klass, status?  
 
19. Har du något mer att tillägga?  
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                Bilaga 1 
 
Frågeguide till en opinionsbildare  
Niklas Wahllöf (DN), 2010-12-02   
 
1. Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv och vad du gör?  
 
2. Vad har du för relation till public service - SVT?  
 
3. Hur ser du på SVT:s roll i samhället?  
 
4. Vad anser du är största skillnaden mellan public service-TV och kommersiella kanaler?  
 
5. Varför tror du att SVT har ett högt förtroendekapital i det svenska samhället?  
 
6. Hur tror du samhället skulle se ut om Public service avvecklades?  
 
7. Hur tycker du att SVT hanterar sin maktposition i samhället?  
 
8. Känner du att det finns någon möjlighet att påverka SVT:s programutbud, hur?  
 
9. Har Kulturpolitiken någon påverkan på public service?  
 
10. Vad är det första du tänker på när du hör tv-programmet K special?  
 
11. Vad tycker du om utbudet?  
 
12. Har K special nått budskap?  
 
13. Hur ser du på programmet ur en demokratisk synvinkel?  
 
14. Vem tror du tittar på K special, målgrupp?  
 
15. Är det nått för alla?  
 
16. Hur skulle du förklara kulturbegreppet?  
 
17. Vad anser du ryms inom ramar för kulturbegreppet?  
 
18. Ser du någon skillnad inom kulturen - klass, status?  
 
19. Hur stor betydelsen har kultur för individen i samhället?  
 
20. Har du något mer att tillägga?  
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                Bilaga 1 
 
Frågeguide till tittare 1-4  
Konstnären Marianne, Bibliotekarien Gunnar, Butiksansvarige Erik & 
Lagerarbetaren Andreas  
 
1. När är du född?  
 
2. Vad har du för utbildning/yrke?  
 
3. Vad är public service för dig?  
 
4. Vad anser du är största skillnaden mellan public service-TV och kommersiella kanaler?  
 
5. Vad tror du det skulle innebära om public service försvann?  
 
6. Vad är det första du tänker på när du hör tv-programmet K special?  
 
7. Hur skulle du beskriva K special?  
 
8. Varför tittar du på K special?  
 
9. Har K special nått budskap?  
 
10. Ger programmet dig någon speciell känsla?  
 
11. Vad tycker du om utbudet?  
 
12. Saknas det nått, vad skulle du ändra på?  
 
13. Vad skulle du vilja se mer av för slags dokumentärer?  
 
14. Önskar du att du hade mer tillgång till påverkan på SVT:s utbud?  
 
15. Hur ser du på programmet ur en demokratisk synvinkel?  
 
16. Vem tror du tittar på K special?  
 
17. Anser du dig själv tillhöra målgruppen?  
 
18. Hur skulle du förklara kulturbegreppet?  
 
19. Ser du någon skillnad inom kultur - klass, status?  
 
20. Bör hela svenska folket betala tv-avgiften? Är det värt att betala Tv-avgiften, får de valuta 
för sina pengar?  
 
21. Har du något mer att tillägga?  
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              Bilaga 2 

 
Svarsresultat och kodning av nät-
undersökning på Facebook 
  
För att underlätta utläsningen av nätundersökningens svar har de kategoriserats utifrån  
K specials gruppsida respektive fansida. Inom dessa kategorier har informanternas svar 
kodats utifrån en demografisk variabel – genus. Vikten läggs inte vid genusaspekten, utan 
denna aspekt var den enda gemensamma variabel som gick att utläsa vid observationen på 
Facebook.  
 
 

Frågeställning nätundersökning  
 
1. Vad är det första du tänker på när du hör ordet K special?  
 
2. Hur skulle du beskriva K special?  
 
3. K special har som mål att ge en rik bild av kultur i vid bemärkelse och med en gedigen 
kunskapsbotten förhålla sig kritiskt och personliga till sina ämnen. Vad tycker du?  
Sätt ett kryss efter ett av följande alternativ:  
 
Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Stämmer inte alls  
 
4. Nämn en känsla som K special förmedlar genom sitt programutbud?  
 
5. Vad innebär begreppet kultur för dig? (beskriv med tre ord - "top of mind") 
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                Bilaga 2 

 
Svar från fansen på K specials fansida 
 
Kvinna – stämmer helt                                 Man – stämmer helt 
 
 
Kvinna  
1. Bra tv.  
2. Alltid intressant, på ett djupare sätt.  
3. Stämmer helt.  
4. Kunskap för nya områden.  
5. Ett måste.  
 
Kvinna  
1. Överraskande  
2. Spännande och intressanta kulturprogram  
som överraskar och berättar historier som jag 
 inte känner till.  
3. Stämmer helt  
4. Berättarkonst  
5. Hjärta, hjärna och inspiration  
 
Kvinna  
1. Kultur!  
2. Kvalitets-TV med kulturella reportage och  
inslag, intressant och underhållande.  
3. Stämmer helt  
4. Nyfikenhet.  
5. Svårt att beskriva eftersom kultur finns i allt.  
Handlar mycket om bakgrund (bla härkomst  
och religionsuppfattning och erfarenheter  
mm). Livskvalitet, upplevelser, personlig  
utveckling  
 
Kvinna  
1. Bra och intressant TV-program  
2. Bra kultur  
3. Stämmer helt x  
4. Nyfiken (är det en känsla?) annars  
engagemang  
5. Angeläget Intresseväckande Skönt  
 
 
Kvinna – stämmer delvis  
 
Kvinna  
1. Kobras- special program på TV  
2. Givande, lärande, uttömmande och positiv  
3. Stämmer delvis  
4. Närvaro  
5. Något icke materialistiskt som ger en vi-
känsla  
 
 
 
 
 

 
Man  
1. SVT kvalité  
2. Kulturprogram, stort underhållningsvärde  
3. Stämmer helt  
4. Välbehag  
5. Nyskapande, Socialt, Engagemang 
 
Man  
1. (För det mesta) Intressanta dokumentärer  
om olika kulturella uttryck  
2. Brett kulturprogram på SVT som sänder 
 olika dokumentärer på vitt skilda teman  
3. Stämmer helt x  
4. Jag upplever att K special är för brett för att 
 förmedla en enda känsla. Ibland känns det 
 högintressant och ibland inte alls intressant,  
 allt utifrån mina egna preferenser. En 
 övergripande känsla är möjligen kvalitet eller 
seriositet.  
5. Konstnärligt, substantiellt, andligt 
 
Man  
1. TV-program fredagskväll  
2. Ett bra tv-program med kvalitetsreportage  
3. Stämmer helt  
4. Gediget  
5. Konst, litteratur, samtal  
 
Man  
1. Kvalitets dokumentärer  
2. Kvalitetsdokumentärer med intressanta  
ämnen ur en intressant synvinkel, i långsamt  
och behagligt tempo. långt ifrån amerikanska  
upptempo dokumentärer med ständiga  
kommentarer av människor om olika fenomen.  
Ofta om sådant som man varit intresserad av  
men inte riktigt kunna formulera för sig själv.  
3. Stämmer helt.  
4. Sinnesvidgande:)  
5. Berikande, utvecklande, underhållande  
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Kvinna  
1. Kultur  
2. Kultur, kvalité och inspiration  
3. Stämmer delvis  
4. Kvalité  
5. Kultur, kvalité och inspiration  
 
Kvinna  
1. Kulturmärkt - ett tv program som tar upp  
ngt intressant.  
2. Kulturmärkt, tar upp något eller någon som  
betytt mycket för andra.  
3. Stämmer delvis  
4. Intressant, nyfikenhet, mysfaktor,  
igenkännande berikande.  
5. Kulturinspirerande, förnyande tradition,  
positiv  
 
Kvinna  
1. Kulturreportage på Tv  
2. Kvalité o fördjupning inom Kulturområdet  
3. –  
4. Intressanta reportage.  
5. Allmänbildande, lärorikt och berikande 
 
Kvinna  
1. Kanske kommer jag att få lära mig mer om  
en uppskattad konstnär eller person som jag 
 inte ens kände till förut?  
2. Kvalitet o fördjupning av intressant studium  
av kulturell karaktär.  
3. Stämmer delvis  
4. + känsla av intelligent tilltal. - Allt  
anglosaxiskt har företräde.  
5. – Själsspegling, kommunikation &  
kunskapsfördjupning (om livet och om  
vår nästa) 
 
 
 
 
 

Man – stämmer delvis  
 
Man  
1. Bra personliga dokumentärer som berör om  
intressanta personer eller sammanhang  
2. Kvalitet och alltid intressant.  
3. Stämmer delvis  
4. Nyfikenhet  
5. Bestående förändrande intryck 
 
Man  
1. Kultur och kvalité  
2. Ett program som levererar bra och  
intressanta kulturdokumentärer som sträcker  
sig över hela kulturområdet.  
3. Stämmer delvis  
Om det betyder att K special redaktionen  
förhåller sig kritisk och personlig till sina  
ämnen och filmerna de sänder. Kritisk betyder  
kanske i detta sammanhang att de är  
”noggranna” med vilka filmer de väljer ut och  
sänder. Personlig betyder kanske i detta  
sammanhang att en ”programledare” ger en  
kort introduktion av filmerna. Det är  
emellertid inte alltid som introduktionen är  
speciellt bra och personlig. När det gäller både  
kritisk och personlig, så kan man nog många  
gånger önska sig en kort diskussion med en  
utvald gäst efter filmen… Men detta ligger väl  
utanför ”frågorna”!  
4. ”Kvalitetsnyfikenhet”;) Programmet  
”triggar” också ”nyfikenheten” i mig  
5. I detta sammanhang tänker jag på kultur  
som konst och musik och ”något som ofta  
påverkar anden + känslorna och gör livet  
rikare och ger det mer djup”.  
 
Man  
1. Flingor  
2. Bra kulturprogram med fånigt namn  
3. Stämmer delvis  
4. Nyfikenhet  
5. Färg, Form & Abstraktion  
 
  

 
 
 
Totalt: 9 kvinnor                                                                        Totalt: 7 män 
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                 Bilaga 2 

 
Svar från medlemmarna på K specials gruppsida 
 
Kvinna – stämmer helt                                 Man – stämmer helt 
 
Kvinna  
1. Kulturdokumentär  
2. Intressanta dokumentärer om  
kulturpersonligheter och företeelser.  
3. Stämmer helt x  
4. Spännande  
5. Konst, design, fotografi - kultur är den  
estetiska upplevelsen man får via dessa och  
andra former  
 
Kvinna  
1. Feta program med intressanta konstnärliga  
människor!  
2. Program med god journalistik, där  
konstnärerna kommer i centrum! De visar  
konstnärer som jag inte alltid känner till på  
förhand, det är jag mycket glad för och det  
vidgar mina vyer.  
3. Stämmer helt XXXXX  
4. Allt kan göras!  
5. Ögonöppnare, livsnödvändig skillnad,  
inspiration!  
 
Kvinna  
1. Flingor  
2. Fördjupning. Brett och smalt samtidigt.  
Seriöst.  
3. Stämmer helt  
4. Nyfikenhet  
5. Konst. Människor. Yoghurt  
 
Kvinna  
1 .Bra tv  
2. Bästa kulturprogrammet  
3. Stämmer helt  
4.”Aha”  
5. Öppna sinnen  
 
Kvinna  
1. Frukostflingor  
2. Intressant kulturprogram med bredd i  
samtiden  
3. Stämmer helt  
4. Äkthet  
5. Konst, människor, underhållning 
 
Kvinna  
1. Bra kulturprogram  
2. Se ovan, samt att det är ett väldigt brett  
utbud av ämnen  
3. Stämmer helt  
4. Lugn  
5. Möten, uttryck, glädje 

Man  
1. Intressant utbud. Skönt att slippa tivoli TV.  
Kvalitet. Fredag kväll.  
2. Ett program om och med människor som är  
eller varit kulturellt verksamma. Det klart  
bästa programmet alla kategorier.  
3. Stämmer helt.  
4. Samma känsla, som när man går på  
konserter eller teater.  
5. Upplysning, Glädje och Njutning 
  
Man  
1. Ett underbart program och tankeförmedlare  
2. Ett syfte som tar en noggrann bild av  
kulturen och dess närhet ur en alltid 
uppskattad vy.  
3.stämmer helt  
4. Originalitet och noggrannhet i 
undersökande  
journalistik.  
5. Konst i olika former (4 ord)  
 
Man  
1. Kulturprogram, något intressant  
2. För mig är det ett seriöst och berikande  
inslag i tv-utbudet. Glad att det sänds på  
fredagskvällen vid en bra tidpunkt.  
3. Stämmer helt (X)  
4. Den första spontana känslan är "äntligen  
fredag", och lite mer seriöst är känslan  
"äntligen något intressant på tv".  
5. Kultur => Uttryck, känsla, berikande. 
 
 
Man – stämmer delvis  
 
Man  
1. Kultur  
2. Dokumentär med inriktning på kultur.  
3. Stämmer delvis.  
4. Kvalitet  
5. Levnadssätt, odling, överbyggnad  
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Kvinna  
1. SVT play  
2. Bildtextens motsats  
3. Stämmer helt  
4. Fördjupning  
5. då NU sen  
 
Kvinna  
1. Intressanta, aktuella program.  
2. Omvärldsorienterat med tyngdpunkt på 
kultur och aktualiteter.  
3. Stämmer helt  
4. Det finns många olika sätt att se på saker 
som händer och sker runtomkring oss,  
K special förmedlar infallsvinklar som inte tar 
sig fram i det vanliga mediebruset!  
5. Vidgar min blick!!  
 
Kvinna  
1. Ett specialiserat kulturprogram  
2. Ger utrymme och fördjupning åt de 
´smalare´ programmen  
3. Stämmer helt  
4. Kunskapsberikande  
5. Ökar min livskänsla, mitt medvetande och 
min kunskap  
 
Kvinna  
1. Intressanta program  
2. Intelligenta och harmoniska  
3. Stämmer helt  
4. Harmoni  
5. Känsla av ett förhöjt jag, tröstande och 
omtumlande  
 
Kvinna  
1. Flingor ( tyvärr:-)  
2. Intressant, inspirerande, intellektuellt, 
bildande, fördjupande, kreativt.  
3.Stämmer helt  
4. Konst, skapande, frihet  
 
 
Kvinna – stämmer delvis 
 
Kvinna  
1. Kultur  
2. Kulturprogram inom olika genre.  
3. Stämmer delvis  
4. Nyfikenhet  
5. Utveckling djup förmedling  
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Kvinna  
1. Att mysa hemma på i soffan på  
fredagskvällen och kolla på välgjorda 
dokumentärer om intressanta saker. Man 
vidgar sina vyer och blir en klokare människa. 
2. Tv-formatet som konstform. Varje 
dokumentär är underbara konstverk i sig. Foto, 
ljud, berättandet, allt välgjort och njutbart. 
Ovanliga ämnen och nya angreppssätt.  
3. Stämmer delvis x (100% personliga, men 
kritiska kan jag inte hålla med om.)  
4. Lycka, eufori  
5. Alla mänskliga uttryck 
 
Kvinna  
1. Kellogg's Branflakes! Special K eller vad det 
heter. K special borde alltså heta nåt annat. 
2. Ett ganska brett kulturprogram som 
djupdyker ner i både kända och okända 
fenomen samt gör intressanta personporträtt i 
form av kortare dokumentärer. De skulle dock 
kunna minska programtiden tio minuter.  
3. Stämmer delvis.  
4. Kvalitet.  
5. Nytänkande, konst och människor. 
 
 
Kvinna 
1. Kulturprogram  
2. Ett program med många olika infallsvinklar 
och som spänner över många olika delar av 
kultur  
3. Stämmer delvis  
4. Kvalité  
5. Egentligen de flesta ämnen och folkrörelser 
som olika grupper intresserar sig för, litteratur, 
film, tv, sport, teater, scen, mm mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.

 
 
 
Totalt: 15 kvinnor                      Totalt: 4 män 


