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Abstract 

Lisa Tammi och Sabina Kirschner 

 

Hur uppfattas etik och moral i reality-tv? 

 

En studie ur deltagar- och tittarperspektiv med inriktning på reality-programmet 

Kungarna av Tylösand.  

 

Reality-tv är ett fenomen som överskrider gränser och är på så vis utmärkande i 

sitt slag. Gränsdragningar mellan fiktion- och faktagenrerna inom tv-kulturen 

blir med tiden allt svårare att tyda. Det brukar benämnas ”faktion” eller 

”infotainment”, som innebär underhållning, sensationalism och ”human interest” 

prioriteras. En av de reality-program som uppmärksammats är Kungarna av 

Tylösand, det gav upphov till en diskussion i medier om ansvartagandet då sex 

och alkohol hamnade i fokus. 
 

Genom att reality-tvgenren benämns som ”infotainment” så borde ansvaret hos 

produktionsbolag vara viktigt. Vi frågar oss i vår studie hur etik- och moralfrågor 

uppfattas i reality-program? Hur stor makt har produktionsbolaget över 

tittarnas etiska och moraliska värderingar och vidare hur tolkar deltagarna den 

etik och moral som de stöter på under och efter produktionen? 

 

Vi har utgått från ett kritiskt medieteoretiskt perspektiv och mediernas 

dagordningsfunktion samt användarmodellen. Därefter har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågor om deltagarnas och tittarnas 

uppfattningar. 

 

Utifrån resultaten fick vi bland annat ut att både deltagare och tittare uppfattade 

att programmet hade en skev verklighetsbild och den etiska bedömningen av att 

sända programmet ifrågasattes. 

 

Sökord: Kungarna av Tylo sand, Reality-tv, Anva ndarmodellen, 

Produktionsbolag, Infotainment. 
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1. Inledning 
Under 1990-talet fick reality-tv sitt genombrott i Sverige och har sedan dess 

blivit en alltmer omfattande genre. Reality-program har sedan dess uppkomst 

fått kritik för hur människorna i serien behandlas och alla skandaler som skett 

kring dem.  En av de första reality-programmen som visades i svensk TV var 

Expedition: Robinson och sedan dess har fenomenet vuxit och kommit att formas 

genom att anspela på sex, alkohol och skandaler. Några av de programmen är Big 

Brother, Paradise Hotel och Kungarna av Tylösand. 

 

En artikel i Aftonbladet, publicerad i september 2011 handlar om hur reality-

programmet Kungarna av Tylösand väckte starka reaktioner, programchefen 

Lars Beckung medger att kanal 5 har brustit i sitt ansvarstagande. Han bekänner 

att det inte enbart var ansvarsbiten som föll utan även programkvaliteten. 

Programchefen menar att det blev ”för mycket sex och sprit” och att programmet 

var obalanserat. Han säger även att det inte kommer produceras fler säsonger av 

Kungarna i Tylösand, men att han inte drar sig från producera fler provocerande 

realityserier.  

Tabulagda ämnen blir allt mer godtagna i TV i och med utvecklingen av reality-

tv. Det är ett koncept som överskrider gränser och är på så vis utmärkande i sitt 

slag, men ramarna för det är oklara. Det brukar benämnas ”faktion” eller 

”infotainment”, som innebär att underhållning, sensationalism och ”human 

interest” prioriteras. Därigenom hamnar information, upplysning och 

allmänintresse i skuggan (Edin, 2005:23). En aspekt med det är att gränserna 

suddas ut för vad som är acceptabelt att sända och frågor om etik och moral 

uppkommer. 

Anledningen till att vi har valt att undersöka detta fenomen är för att vi är 

intresserade av hur människor ser på de moraliska och etiska frågorna av 

reality-program. Många studier om reality-tv inriktar sig antingen på 

deltagarperspektiv eller på tittarperspektiv men vi vill i vår studie bredda synen 

och se utifrån både deltagar- och tittarperspektiv. Vi har gjort en kvalitativ 

studie med hjälp av intervjuer med deltagare och tittare. Med denna studie vill vi 

uppmärksamma etik och moral frågor i reality-tv och vi har valt att fokusera på 

programmet Kungarna av Tylösand. Anledningen att vi valde Kungarna av 

Tylösand är för att denna produktion uppmärksammades stort och kritiserades 

hårt av medier.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Problemområde 
Anledingen till att vi väljer att studera denna typ av fenomen beror på hur denna 

typ av program påverkar mottagaren. Människans kritiska och självständiga 

tänkande kan skadas i och med spridningen av Reality- program 

(Giddens:2007:464). 

Denna studie fokuserar därför på mottagarens och deltagarna syn på denna typ 

av program och hur det senare påverkar de personer som deltagit. Därför utförs 

denna studie utifrån kritisk teori och användarmodellen för att utifrån det utför 

kvalitativa intervjuer genom fenomenologisk metodologi. För att utifrån detta 

söka grund på hur människor påverkas av att delta och titta på programmet som 

vi väljer att fokusera på. 

 

2.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur deltagare och tittare uppfattar reality-

programmet Kungarna av Tylösand utifrån ett moralisk och etisk perspektiv. 

Med detta menar vi att vi ska undersöka hur deltagarna uppfattar 

produktionsfasen och hur tittarna uppfattar programmet. 

 

2.3. Frågeställningar 
Vi utgår ifrån följande frågeställningar i vår undersökning; 

 

 Vad anser deltagarna kring att medierna ansvarat för deras välmående 

förre, under och efter inspelningen? 

 

 Vad anser tittarna om programmets ansvar gentemot publiken och dess 

föreställningar kring programmet? 
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3. Teori 
Här presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Vi har valt 

att studera TV-serien Kungarna av Tylösand utifrån ett kritiskt medieperspektiv 

med en normativ ansats om etik och moral. Vi har också utgått från den 

medieteoretiska inriktningen som benämns användarmodellen eller uses and 

gratification och där har vi också beaktat resonemang kring individualismen, 

kritisk teori, normativ medieteori, moralfilosofi inom medier samt mediers makt. 

3.1. Kritisk teori 
På 1920-talet bildades Frankfurtskolan och den bestod av en fritt bunden grupp 

forskare och författare, de gemensamma för dem var att de inspirerades av Marx 

men de menade dock att hans tänkande behövde bearbetas och göras modern 

(Giddens, 2007:463). Gruppen menade att Marx inte hade uppmärksammat 

kulturindustrins påverkan på ett modernt kapitalistiskt samhälle. Medlemmarna 

inom Frankfurtskolan gjorde omfattande studier av vad de benämnde som 

kulturindustrin (nöjesindustrin med film, TV, populärmusik, radio och 

tidningar).  De menade att kulturindustrin hade blivit likriktad och dominerad av 

vinstbegär som andra industridiscipliner. De ansåg att människors självständiga 

och kritiska tänkande skadades i och med kulturindustrins spridning och dess 

betydelselösa och allmänna produkter (Giddens, 2007:464). 

Under 1930-talet då nazismen gjorde sitt intåg i Europa hade medier en 

avgörande roll för hur nazismen vinklades för folket. Den mest betydelsefulla 

skolan vad det gäller kritisk teori är Frankfurtskolan och teoretikerna försökte 

skapa förståelse kring människors passiva mediekonsumtion samt hur nazismen 

skildrades i medier. Teoretiker inom Frankfurtskolan riktade in sig på 

massmedia och kulturindustrin och valde att kritiskt granska dem. Två 

teoretiker inom Frankfurtskolan, Theodor Adorno och Max Horkheimer, 

beskyllde medierna för fascismens uppkomst. De menade att den nya 

propagandakraften som fascismen fått i medierna hade överväldigat folket till 

ett barbariskt tänkande och därigenom lett till ett allmänt beteende hos 

människor (Lull, 2000:115).  

Kritiskt tänkande är vanligt för att undersöka fenomen och det finns många olika 

riktningar inom kritiskt tänkande. Kritisk forskning utgår ifrån att ifrågasätta 

snarare än att bekräfta, detta för att ”rubba” traditioner och uppmana till 

frigörelse från tidigare traditioner. Man kan också säga att kritisk teori ska 

stödja och eller stärka det motstånd som kan finnas, ”motståndet mot de makter 

som, på problematiska sätt, definierar vilka vi är, vad vi bör vara och sträva efter, 

och hur vi bör leva våra liv som normala och välanpassade personer” (Alvesson 
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& Sköldberg, 2008:283f.). Kritisk teori kännetecknas av bland annat ett distinkt 

intresse för ifrågasättande av den sociala, realiserade världen. En central 

tradition inom kritisk samhällsvetenskaplig forskning är som vi tidigare nämnt 

Frankfurtskolan. Samhällsvetenskapen ska sträva efter frigörelse och har 

därmed ett emancipatoriskt kunskapsintresse (Alvesson & Sköldberg, 

2008;284f.). 

Särintressen och maktsymmetrier präglas av kritisk teori och ska undersöka och 

skilja på vad som är psykologiskt och vad som är socialt. Kritisk teori 

kännetecknas även vid att lägga vikt vid makroperspektiv och 

dominansförhållanden och vill som sagt väcka medvetenhet kring ett socialt 

fenomen. 

Enligt Frankfurtskolan uppfattades sociala fenomen som onaturliga, frånkomliga 

och icke givna, de sågs som förändringsbara moment i samhället. De menar även 

att det är omöjligt att helt generera kunskap objektivt eller neutralt. 

Samhällsvetenskapen ska därmed förhålla sig kritiskt till de utsagor som 

existerar kring samhället (Alvesson & Sköldberg, 2008:290).  

Inom kritisk teori ser man på människan som motsägelsefull, öppen och tvetydig 

samt att hon präglas av ”motsägelser mellan rationalitet och irrationalitet, 

civilisation och primitiva drifter, humanism och barbari, autonomi och 

objektifiering”. Teorin beskriver den moderna människan som passiv och 

manipulerad, objektifierad och konformistisk. Människan förklaras vara offer för 

samhällsmaskineriet och olika elitdominanser. Inom kritisk teori måste fenomen 

kopplas ihop med samhället som en totalitet och en historisk produkt. Ett 

exempel är narcissistiska störningar (Alvesson & Sköldberg, 2008:310f.). 

Narcissistiska karaktärsstörningar blir allt vanligare och innebär ”en haltande 

och svängande självkänsla, är beroende av stark bekräftelse från omgivningen 

för psykiskt välbefinnande och har en benägenhet att lägga en starkt subjektiv 

betydelse i allt som berör dem själva”. Dessa faktorer kan leda till människor 

pendlar mellan säkerhet, välbefinnande och självförtroende och överkänslighet, 

depressivitet och tomhet. Massmedia kan exempelvis förstärka denna osäkerhet 

hos människor (Alvesson & Sköldberg, 2008:312f.). 

3.2. Moralfilosofi (Etik) 
Denna del av filosofin behandlar frågor om rätt och fel och hur man bör bete sig, 

”en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt”. Etik delas in i de 

undergrupperna; Normativ etik, Metaetik och Tillämpad etik.  
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3.4 Etik och Moral 

I boken ”Mediernas ansvarighet – om accountability på svenska” diskuterar 

författaren Torbjörn Von Krogh om metoder och verktyg med syfte att granska 

och förbättra mediernas trovärdighet och ansvar. Författaren tar bland annat 

upp allmänhetens reaktioner på hur media fungerar, ett exempel är hämtat från 

ett referat ifrån en konferens den 19 april 2002 på regeringen hemsida ”Ju 

mindre egna erfarenheter vi i har, desto mer blir vi åskådare och inte aktörer. 

Därför är medias roll så viktig. Medierna har makt, makt ger ansvar och jag 

skulle önska mig ett större medvetande om detta”, yttrade demokratiministern 

Britta Lejon (Von Krogh, 2008:20f.). Vidare tas kritikernas syn på mediernas 

ansvarighet upp och de menar att en skärpt lagstiftning bör införskaffas för att 

kunna kontrollera innehållet. Då menar medierna att trovärdigheten skulle 

minskas och funktionen samhällsinformatörer som medierna har skulle helt 

försummas i och med skärpt lagstiftning (Von Krogh, 2008:22).  

Benämningen ansvar kan kännas luddigt och vad betyder det egentligen? Von 

Krogh använder företagsekonomiska forskare i Sundsvall beskrivning av 

ansvarighet: 

”Ansvarighet är… baserat på att en person tillerkänns trovärdighet och 

erkännande om kompetens. Det är fråga om vad man företar sig med hänsyn till 

fundamentala idéer om vad som är rätt, etiskt, moraliskt och effektivt samt med 

beaktande av maktaspekter.”(…) (Von Krogh, 2008:24). 

3.5. Medieetik 
Enligt Ellung (2006) råder en diskussion i samhället där tittarna ifrågasätter vad 

de ser på tv, hör i radio och läser i tidningarna. Exemplen är många som felaktiga 

publiceringar, bildpubliceringar, uthängda skådespelare med mera. Dock förs 

inte debatten lika starkt på de redaktioner som har förtroendet att granska 

makthavarna och deras maktutövning. Ellung menar att medierna måste ta etik-

och moralfrågor på allvar eftersom förtroendet kan förbrukats och inte kan 

återvinnas av tittaren, lyssnaren eller läsaren (Ellung, 2006:75). 

De kommersiella och statsägda etermedierna saknar en fristående granskande 

instans till skillnad från tidningar och tidskrifter som granskas av PO (pressens 

opinionsnämnd). Granskningen av radio och TV är det i stället statsmakten som 

sköter. Denna institution heter Granskningsnämnden och det är dem som stiftar 

lagar som övervakar TV och radio. Ellung menar att denna typ av modell är lika 

opålitlig som att bortse från mediekritik. Vidare menar han att om vi inte tar 

ansvar för det vi själva publicerar eller granskar utan lägger det ansvaret på 

myndigheterna så är det dem som styr över vad som är rätt och fel. Ytterligare 
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en kritik till detta är att etermedierna inte längre vågar eller klarar av den 

huvudsakliga uppgiften att kritisera makten (Ellung, 2006:76).  

Yngvesson Wigorts föreslår fem verktyg för en hållbar medieetik och yrkesetik.  

Där det första innebär att etiken ska vara universaliserbar, att medieetik inte ska 

skilja sig ifrån annan etik som vi strävar efter. Samt även att den moral man 

förespråkar om kring andras handlingar bör gälla sina egna. Den andra menar 

att etiken bör rymma mångfald, att bekräftandet av att det finns olika 

värderingstolkningar där alla har goda skäll att försvaras. Det bör finnas en 

förberedelse för omprövning av moraluppfattningen, om det skulle finnas en 

annan syn som är försvarbar mot den tidigare uppfattningen. Tredje verktyget 

är erfarenhet, att en praktisk klokhet som är lärd och kopplad genom en 

yrkesverksamhet. Den fjärde är människosyn som innebär en uppfattning om 

människan som är etablerad utifrån de kunskaper som finns. Den sista och femte 

är koherens, det vill säga den yrkesetik och medieetik vi försvarar ska vara fri 

från självmotsägelser. Vidare menar Yngvesson Wigorts att vara moralisk är att 

vara ansvarstagande, men i samma stycke menar hon att vi aldrig i denna värld 

kommer kunna hitta svaret på moralens paradox (Yngvesson Wigorts, 

2006:260f.).  

Mediernas effekter har varit uppmärksammade länge, där medieteorin 

effektteorin undersöker mediernas effekter samt ser dessa effekter som den 

centrala problematiken inom massmedia (McQuail, 1984:64). 

Effektteorin skiljer på ”metoder som betonar källan, sändaren och budskapet 

och de som lägger större vikt vid mottagaren och den aktiva medieanvändaren”.  

”Who says what, to whom, through what channel and with what effect?” (Lasswell 

i McQuail, 2000:52f.). 

Lasswell menar med det här citatet att mediers effekter mätts utifrån vem som 

säger vad, till vem, i vilken kanal och med vilken effekt. 

Normativ kommer ursprungligen från ordet norm och handlar om hur något bör 

vara. Normativa medieteorier handlar således om hur samhälle och media bör 

kopplas ihop och vad mediernas förväntade roll för samhället och dess individer. 

Frågor som är vanliga att undersöka i dessa medieteorier kan exempelvis vara 

mediekontroll, samhällets förväntningar och vad syftet är, det vill säga vad de 

försöker ge sin publik (McQuail, 1984:61f.). 

3.6. Agenda setting 
Kommunikation är en stor del av demokrati oavsett om det handlar om ”face-to-

face” konversationer, komplexa dialoger eller massmedia. Kommunikation har 

en central betydelse inom demokratin (McCombs, Shaw & Weaver, 1997: xii 
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prologue). Sedan många år tillbaka har man diskuterat framträdande frågor 

gällande medium och publik, frågor som berör villkoren för agenda setting samt 

hur det påverkar medieagendan (McCombs, Shaw & Weaver, 1997:3). 

När det talas om mediernas makt brukar det talas om dess effekter och dessa har 

grundats i tre olika paradigm under tiden. Det senaste paradigmet växte fram 

under 1970-talet och menade att medierna varken var allsmäktiga eller 

maktlösa. (McCombs, 1996:7). Medierna anses som mäktiga och det berodde till 

stor del av TV. Medieforskningen utvecklade sitt intresse från kortsiktiga 

medieeffekter till långsiktiga effekter och vilken betydelse dessa hade för 

samhället, på makronivå (McCombs, 1996:10). 

3.7 Användarmodellen 

Medieanvändning kan bero på upplevd tillfredsställelse enligt McQuail. Ofta 

skapas publiken utifrån likheter, individuella behov, intressen och smak. 

McQuail menar även i McQuail’s Mass Communications Theory att publiken tycks 

ha ett socialt eller psykologiskt ursprung.  Utmärkande för dessa är deras 

”behov” för information, avkoppling, sällskap eller en form av tillflykt. Den 

publik som utmärker sig för någon särskild form av media och typer av 

medieinnehåll kännetecknas genom deras vida motivation (McQuail, 2005:423). 

Teorin är ett angreppssätt och tillämpas för att försöka förstå 

masskommunikation och massmedia. Förutsättningen för teorin är att 

användaren är aktiv i sitt medieintegrerande. Det är bland annat psykologiska 

egenskaper som förutsätter användarens mediebehov, vilket i sig skapar en 

förväntan, denna förväntan försöker sedan medierna leva upp till för att 

konkurrera ut ”normala” källor för behovstillfredsställelse (Nordlund, 1996:55). 

Nordlund menar att medieanvändning är nödvändig för människor, delvis då de 

ger uttryck för individens syfte att tillfredsställa en del mänskliga behov 

(Nordlund, 1996:55). 

Behoven som medieanvändarna har kan ses genom en rad mediefunktioner eller 

belöningskategorier, Lasswell och McQuail startade en diskussion kring detta 

och de har senare formulerats av Blumler och Brown. Den första av de fyra olika 

funktioner av massmedia är surveillance. Surveillance syftar till att medierna 

förser oss med information om omvärlden, den andra är escape/diversion där 

media hjälper oss att rymma från de dagliga problemen och rutinen och även att 

de förser oss möjligheten till känslomässig tillfredställelse. Den tredje 

funktionen personal identity menar att medierna kan vara ett verktyg till att öka 

individuella värderingar och sista funktionen social integration menar att 

medierna erbjuder oss representativt umgänge och tillhandahåller oss med 

information som är passande i umgänget med andra människor (Nordlund, 

1996:57). 
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Nordlund tar även upp att det finns olika specifika behov för användaren och 

dessa är: 

- Cognitive Needs: Då användaren nyttjar medier för att utveckla kunskap och 

förståelse för samhället samt utforska allmänheten i ett informationssyfte. 

- Affective Needs: Användaren känner tillfredställelse över den underhållning som 

medier förmedlar. Detta har en känslomässig anknytning till användarens 

erfarenheter. 

- Personal Integrative Needs: Användaren känner att exempelvis den egna 

självbilden stärks. 

- Social Integrative Needs: Användaren känner ett socialt behov till medier 

kopplat till tillhörighet. 

- Escapist Needs: Användaren kan fly verkligheten och känna avslappning 

(Nordlund, 1996:57). 

 

Publikfokus 

Karakteristisk för reality-program är att de lockar till sig många ungdomar, unga 

vuxna och kvinnor som publik, det gäller allmänt även publiken i andra länder. 

Det finns även en strävan från den kommersiella televisionen att reality-

programmen ska tilltala den yngre publiken.  Valet av målgruppen är främst för 

att de ses som attraktiva för annonsörerna (Edin, 2005:9). 

Utifrån Edins studie kring publikens syn på reality-tv så visade hennes empiri att 

tittarna utgår från att reality-program och dokusåpor inte är verkliga samt att de 

i vissa fall är konstruerade. Dock visar intervjuerna som Edin utfört att tittarna 

diskuterar kring deltagarna i programmen med förutsättningen att det som sker 

i programmen är ”på riktigt”, de delar bland annat in personerna efter hur de 

beter sig i programmet och det blir en slags indelning mellan dumma och smarta 

människor (Edin:2005, 39f.). 

 

3.8. Individualismen och den nya individualismen 

Individualism syftar till att individen är den grundläggande källan till 

värderingar och verkan, snarare än den sociala grupp som vi tillhör 

(Arthurs:2004:153). Individen har idag större möjligheter i jämförelse med hur 

det var för i världen, detta är en reaktion som skett i och med globaliseringen 

som förändrat världssystemet, som handel, produktion, telekommunikation och 

världens finansmarknader. Våra personliga liv har i och med detta förändrats 

genom att vi skapar närmare kontakt med andra inte bara personliga såsom via 

kontakt från andra länder utan även genom internet, medier och populärkultur. 

Om vi jämför med hur det förr i tiden var traditioner och seder som hade stark 

påverkan på hur människors liv formades. Så handlar det i dagens samhälle 

istället om att skapa sin egen identitet och tidigare ”sociala koder” som styrde 
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människors val och driftigheter är i dag nästan helt utsuddade (Giddens, 

2007:74f.). Thompson menar att när individer tittar på TV så kan de förstå 

programmen utan att de har någon förståelse för hur programmet är producerat, 

vidare menar han att det inte handlar om hur individer läser och kodar av 

genom kompetenser som krävs för at förstå tekniska medium. I stället handlar 

det om att varje individ har olika kunskaper och bakgrunder som gör att de 

kodar och skapar förståelse samt hur de relaterar till programmen och senare 

integrerar dem i deras liv (Thompson, 1995:23). 
Globaliseringen gör idag att vi lever på ett mer reflexivt och öppensinnat sätt, 

vilket gör att vi ofta reagerar och förändrar oss efter omgivningen (Giddens, 

2007:75). Thompson menar att media utgör en mängd passiva och icke 

utpräglade individer. Kritiken kring masskommunikationens utveckling menar 

Thompson är dess påverkan på det sociala livet, som att skapa en intetsägande 

och homogen kultur som underhåller individer utan att utmana deras sinnen. 

Vidare menar Thompson att det leder till att individen intar allt utan att 

engagera sin kritiska förmåga, vilket ger omedelbar tillfredställelse 

(gratification) utan att individen ifrågasätter grunden som tillfredställelsen är 

baserad på (Thompson, 1995:24). 

Den nya individualismen bygger enligt Elliot och Lemert (2011) på det 

västländska samhällets levnadsvanor.  De menar att individerna strävar efter en 

ständig förändring och vi formas utifrån samhällets system. Det föränderliga 

samhället och människans ständiga strävan skapar en osäkerhet hos individer, 

de söker efter sitt riktiga ”jag” och försöker efter samhällets normer förändra sig 

själv (Elliot & Lemert, 2011: xi-xiv). 

 3.9. Synoptiken 

Ordet synoptik är ihopsatt av de två grekiska orden syn (samman) och opsis 

(syn). Med begreppet synoptik kan det innebära en situation där ”de många ser 

de få” (Mathiesen, 2010:20). Mathiesen menar att samhället karaktäriseras av 

stora massor av människor och att sedan en relativt liten del utav dessa ”står i 

centrum”. Han påstår även att i moderna samhällen, fungerar massmedierna 

synoptiskt (Mathiesen, 2010:24). 

3.10 Fenomenet reality-tv 
I slutet av 1980-talet startade en våg av reality-program att sprida sig i USA och 

de hade alla på ett eller annat viss informationsvärde. Produktioner som 

America’s most wanted och Crimewatch UK informerade publiken om lag och 

ordning samt att publiken blev informerad om den kriminella verksamheten och 

polisens arbete inom det.  De uppkom även program som Children’s hospital och 

Animal hospital som informerade tittaren om hälsovården och uppmuntrade 

publiken till att ta väl hand om deras djur och barn (Hill, 2004:181).  Med tiden 

har de ovan nämnda reality-koncepten förändrats, även om en förändring har 
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skett har inte informationsvärdet i alla koncepten försvunnit. 

Underhållningsvärdet har i stället med tiden prioriterats. Hill skriver att reality-

tv är en form för att berätta om något informativt för en publik som vill bli 

underhållen (Hill, 2004:182). 

Den svenska televisionens genomslagskraft var under åren 1957 och 1958, 

enligt Furhammar (2006) ansågs dokumentärfilmen viktigt för det nya mediets 

utveckling. Många gånger kunde kvaliteten av dokumentärfilmerna variera och 

dokumentärfilmarna själva levde inte efter att deras filmer på något sätt var fullt 

ut objektiva. Dock har verklighetsbeskrivning alltid setts som en värdefull 

bildningshandling. Genom att dokumentären har en form i att vara korrekt, 

allvarlig samt att den tagit avstånd från vulgaritet, har den fått prestige.                                                                                                                               

I slutet av 1990-talet uppstod en ny era som kom att inta den internationella 

televisionens marknad och använde sig av andra förhållningsätt för att 

representera verkligheten. Istället gjorde den nya vulgära associationer till 

prefixen ”doku-” och kom att skapa nya betydelser av begreppet ”reality”. Syftet 

med den tidigare dokumentärgenren var objektiviteten och mångfald, men i 

jämförelse med den nya hybriden var gränsdragningen ofrånkomlig. De 

representanter och förespråkare för den klassiska dokumentären var noga med 

att hävda deras moraliska och estetiska avstånd till den nya formen 

(Furhammar, 2006:236).  

Att göra TV med hjälp av vad Furhammar (2006) kallar ”nyckelhålsinblickar” 

menas med att man får inblick i andra människors privatliv. Det konceptet växte 

sig stort och gjorde sitt intrång på den svenska marknaden 1992. ZTV var den 

kanalen som var först ut att experimentera genom att arrangera en direktsänd 

kamera i hemmet hos en privatperson, varav tittarna kunde följa denne vid 

intresse och tid under några dagar.  En orsak till att reality-tv växte sig så stort 

under 1990-talet var att de tekniska förutsättningarna utvecklades till en högre 

grad (Furhammar, 2006:237f.).  Videokameran spred sig bland privatpersoner 

och de ledde till att en rad kollageprogram uppkom bland världens TV-kanaler. 

TV3 var först ut i Sverige med att sända denna typ av program och det hade 

premiär 1990. Låt kameran gå! hette programmet och följdes av flera likartade 

program bland de olika kanalerna.  Lockelsen med konceptet var att det 

handlade om vanliga människor som skildrade diverse pinsamheter i deras 

vardag, som exempelvis att de ramlade av hästar, föll omkull i lera, slog huvudet 

i vägen med mera. Detta kom att bli en epok då gränsen mellan privat och 

offentlighet suddades ut (Furhammar, 239:2006). 

Reality- tv har sedan dess intåg fått kritik, när reality-programmet Expedition: 

Robinsson skulle börja sändas i Sverige år 1997, så ställdes det kritiska blickar 

mot programmet innan det ens börjat visas i TV. Man menade att det var ett 
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sadistiskt program som uppmuntrade till mobbning. Det gick så långt att när en 

deltagare efter sitt deltagande i programmet avled så uttalade sig dennes fru om 

att det var ett självmord som hon menade var relaterat till Expedition: Robinsson 

(Edin, 2005:13f.). 

Reality-tv är ett koncept som överskrider gränser och är på så vis utmärkande i 

sitt slag, men ramarna för det är oklara. Gränsdragningar mellan fiktion- och 

faktagenrerna inom tv-kulturen blir med tiden allt svårare att tyda. Det brukar 

benämnas ”faktion” eller ”infotainment”, som innebär att underhållning, 

sensationalism och ”human interest” prioriteras. Därigenom hamnar 

information, upplysning och allmänintresse i skuggan (Edin, 2005:23).  

3.11 Tidigare forskning 

Annette Hill är en av de ledande forskarna inom reality-tv och hon är författaren 

bakom boken Reality-tv - Audiences and popular factual television. Hill har skrivit 

sin bok utifrån kvalitativa och kvantitativa publikundersökningar då hon 

fokuserat på tittarens tolkning av reality-tv samt att hon tar upp problematiken 

med etik i reality-tv. Högst relevant är hennes del om hur man framställer 

deltagarna i olika reality-program ur ett etiskt perspektiv och hur tittaren tolkar 

den etiken, samt hur de förhåller sig till den etiken i det verkliga livet (Hill, 

2005).  Hill fokuserar precis som vi på hur etiken i programmet ter sig på 

människor och hur dem handskas med den i det verkliga livet 

Edin har undersökt hur tittaren ser på reality-tv och hon tar även upp debatter 

som uppstått kring tidigare reality-program. Edin redogör även de olika 

genrerna inom reality-tv och beskriver dess framfart från den första sändningen 

till dagens utbredning av fenomenet. Hon väljer att ha publiken i fokus och 

undersöker frågor som – varför människor tittar på sådana program och vad 

programmen har för syfte.  Edin tar bland annat upp vad som räknas som 

verkligt och vad som är modifierat. Edin byggde sin undersökning på 

diskursanalys och fokusgruppsdiskussioner, varav fokusgrupperna bestod av 

kvinnliga tv-tittare i olika åldrar samt att de utfördes tre gruppintervjuer där det 

ingick 3-4 informanter i varje grupp (Edin, 2005).   

När Edin senare visar ett utdrag ur en av intervjuerna så uppkommer frågor om 

vad som är ”på riktigt” och vad som är konstruerat i serien. Respondenterna är 

överens om att det som sker i serien är på riktigt och att deltagarna i 

programmen beter sig som de gör och att det inte skulle vara manipulerat, men 

det är även medvetna om att programmet har redigerats och klippts ihop för att 

skapa dramaturgi.  Edin menar att alla är överens om att antingen hatar man 

eller så älskar man reality-programmen samt att man väljer sina hatobjekt och 

favoriter (Edin, 2005).  
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Baltruschat skriver i sin artikel Reality-Tv forms -The case of canadian att en 

aspekt med reality-koncepten är att använda kameran för att förmedla känslor 

och dramatik. Det handlar om att ”kameran inte ljuger” och att kameran bara 

”råkar” vara där när deltagarna inte är medvetna om det.  Genom att filma 

deltagarna i väl utvalda scener kan producenterna välja att enbart spegla en sida 

av deltagaren och på detta sätt ge deltagarna olika roller. Publiken tror att de får 

se sanningen men om man tittar närmare på produktionen inom reality- tv ser 

man att situationer är konstruerade och falska. Detta för att skapa olika 

händelser och konflikter.  En deltagare från dokusåpan Castaways berättar om 

hur producenterna skapade programmet, de personer som verkade mer 

intressanta och mer benägna till att skapa vissa situationer fick mer plats samt 

att det fanns en viss press på deltagarna utföra vissa saker. Även 

videodagböckerna blev iscensatta då deltagarna fick listor på ämnen att tala om. 

Konflikterna som uppstår mellan deltagarna i programmet formas avsiktligt för 

att skapa diskussion kring programmet och få människor engagerade via 

exempelvis forum på internet (Baltruschat, 2009:43).  
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4. Bakgrund 

Vi introducerar i det här avsnittet Kungarna av Tylösand som står i fokus för vår 

studie samt produktionsbolaget som står bakom produktionen av programmet. 

4.1. Kungarna av Tylösand 
Kungarna av Tylösand är en av de svenska reality-serier som visades hösten år 

2010. Programkonceptet var uppbyggt som så att man som tittare fick följa de 

åtta olika deltagarna; Camila Zetergren ”Miss Cami”, Rang Kawrami ”Biskit”, 

Nathalie Dreilick ”DJ Nathalie”, Joakim Berg ”Jockiboi”, James Safari ”Maskinen”, 

Emelie Eriksson ”Svampen”, Nemo Hedén och Erica Vainio ”Lady Lapdance” 

under några veckor sommaren 2010. Platsen deltagarna bodde på var Tylösand 

som ligger cirka en mil utanför Halmstad. Det enda kravet deltagarna hade för 

att få stanna i serien var att de skulle jobba i en surfbutik under dagarna. Serien i 

sig handlar om sex, alkohol och festande. 

Programkonceptet kommer ursprungligen i från den amerikanska reality-serien 

Jersey Shore där åtta deltagare bor tillsammans under en sommar (första 

säsongen av Jersey Shore). Serien är uppbyggd på samma sätt som Kungarna av 

Tylösand och handlar om sex, festande, interna relationer, raggande med mera. 

Kungarna av Tylösand sändes på kanal 5 som sänder från Storbritannien. Det 

finns ett antal satellitkanaler som vänder sig till den svenska publiken, men som 

inte är registrerade som satellitsändande företag hos Radio- och TV-verket 

eftersom de sänder över satellit från andra länder. Ett par av dessa är MTG:s TV3 

och ProSiebenSat.1:s  och som vi tidigare nämnt Kanal 5. Kanalerna har tillstånd 

från den brittiska myndigheten Office of Communications (Ofcom) och står 

under deras tillsyn (Bengtsson, Marklund & Vries, 2010:38).  

4.2. Produktionsbolaget 
Mastiff är ett svenskt produktionsbolag och är en del av Zodiak Media Group som 

är ett av världens mest ledande företag av producering, distribuering och 

skapande av innehåll för TV, radio, nya medier och film. Koncernen är verksam 

inom flera genrer som underhållning, reality, game-show, livsstil, dokumentär, 

talk-show, drama, komedi med mera.                                                                                

Mastiff är ett av Sveriges största produktions bolag och grundades i början av 

90-talet. Mastiff finns även representerat i Norge, Danmark och Polen och utgör 

en viktig roll i Zodiak ”familjen”. De är mest kända för deras 

underhållningsprogram och de egenutvecklade internationella format som 

Temptation Island, Gladiatorerna, Paradise Hotel med fler. 

Mastiff är även de bolag som står bakom den svenska produktionen Kungarna av 

Tylösand. 



18 
 

5. Metod 

I den här delen presenterar vi vilka metoder som vi använt i vår studie. Vi redogör 

för den intervjumetod vi använt oss av samt de etiska aspekterna som vi utgått 

ifrån, vi introducerar även de urvalsprocesser som vi gjort. 

5.1. Fenomenologi 
Metoden fenomenologi som vi använt oss av har sitt filosofiska ursprung i 

Tyskland och utvecklades av filosofen Husserl i början av 1900-talet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:125). Fenomenologin ifrågasätter och kritiserar den moderna 

naturvetenskapen, detta för man anser att den står för långt ifrån ”vardagslivets 

grundval i sina abstraktioner”. När denna metod uppstod var syftet att 

undersöka vardagsvärlden så som dessa användare ansåg att världen var; 

konkret och sinnlig. Kritiken vände sig mot positivismen som man ansåg hade 

tömt världen på all substans och färg. Husserl menade att det var den ”levda 

erfarenheten” som hade betydelse, exempel på sådan erfarenhet är värderingar, 

avsikter, mening och så vidare. Det var alltså subjektiva upplevelsen som man 

utgick ifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008: 165f.).  

Eftersom den subjektiva upplevelsen är det man utgår ifrån innebär det att även 

att man inte tar ställning till den objektiva motsvarigheten, intresset ska 

centreras av det man kallar fenomenvärlden. Husserl menade att man skulle 

abstrahera från de reella och existerande objekten, detta kallas för ”den 

fenomenologiska reduktionen”. Reduktionen delas in i tre steg, varav det första 

är den fenomenologiska. Det andra steget är den eidetiska där man försöker 

lämna det enskilda fenomenet och övergå till något mer generellt (väsen), detta 

gör man genom ”väsensskådande”. Man vill nå en ”invarians” för den grupp 

fenomen man undersöker och det är den invariansen som utgör väsendet. 

Det tredje och sista steget i reduktionen är ”transcendentala reduktionen” och i 

detta tar man ett steg längre, man övergår från att studera väsen till att 

undersöka hur dessa konstrueras (Alvesson & Sköldberg, 2008: 166f.). 

Na r vi samlat in det empiriska materialet har vi arbetat efter ett kvalitativt 

tillva gaga ngsa tt genom dels fokusgruppsintervju och semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ metod la gger tyngd pa  att sta lla fra gor som passar 

individen i fra ga fo r att pa  sa  sa tt fa  reda pa  ma nniskors upplevelser och det 

naturliga i att fa  reda pa  det a r att fra ga dem (Walle n, 1993:70).  

Det som sa rskiljer forskningsintervjuer fra n andra typer av intervjuer a r att 

tillva gaga ngsa ttet syftar till att producera kunskap, medan exempelvis 

journalistiska intervjuer syftar till att informera och rapportera om viktiga 

ha ndelser i samha llet (Kvale & Brinkmann, 2009:18). I fallen da r vi intervjuade 

deltagarna fra n programmet fick vi dock fo ra intervjun via mejl.  Vi sta llde i 
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mejlen semistrukturerade fra gor.  Vi a r medvetna om utfallet av att anva nda 

intervju som en metod, dels sa  a r intervjuer inte objektiva utan subjektiva (Kvale 

& Brinkmann, 2009:185). 

Det finns oa ndligt ma nga hja lpmedel vid intervjusituationer och i va r studie har 

vi valt att anva nda oss av ljudupptagning och anteckningar vid de tillfa llen da  vi 

tra ffat intervjupersonerna. Anledningen till att vi valde just denna metod a r fo r 

att vi tilla mpat fokusgruppsintervjuer och det underla ttar om vi har det inspelat 

sa  vi inte missar na gon viktigt utsa gelse fra n respondenterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009:195).  

Det kvalitativa tillva gaga ngsa ttet underla ttar i va r underso kning da  vi vill skapa 

en fo rsta else kring hur etiken och moralen i reality-program, som Kungarna av 

Tylösand, speglas i samha llet. I ja mfo relse med kvantitativa tillva gaga ngsa tt da  

man ofta anva nder allma nna sa tt att ma ta och samla in olika attityder och 

erfarenheter genom fo rbesta mda svarsalternativ, medan kvalitativa 

tillva gaga ngsa tt ger mo jlighet till detalj och djupstudier inom utvalda 

problemomra den.  Fo r att sammanfatta ger kvalitativ data djup och detalj i 

motsats till generaliserbarhet och o verblick (Nordlund, 1996:20f.). 

I tolkningen sa  ma ste vi vara medvetna om den fo rfo rsta else vi sja lva har inom 

omra det, da rigenom ma ste vi ha lla oss sa  objektiva till de data vi har 

(Walle n:1993:30f.). I tolkningen anva nde vi oss a ven av det fenomenologiska 

tillva gaga ngsa ttet da  vi inte bara intresserar oss fo r innebo rden i va rt empiriska 

material utan a ven ma nniskors upplevelser livsva rldsfenomen som just 

fenomenologi go r (Kvale & Brinkmann, 2009:30).       

5.2. Urval 

Deltagarna i programmet Kungarna av Tylösand so kte vi fram via det sociala 

mediet Facebook, sedan mejlade vi ut fo rfra gan till samtliga deltagare, dock var 

det endast tva  deltagare som valde att sta lla upp. Vi kontaktade a ven 

producenterna till programmet via mejl och sja lvaste producenten angav att han 

ville sta lla upp pa  en intervju via mejl. Na r vi senare mejlade ut fra gorna gav han 

inga svar och vi kontaktade honom otaliga ga nger utan na gon framga ng. De som 

ingick i va r fokusgrupp var alla studenter vid Ho gskolan i Halmstad. 

I urvalsprocessen arbetade vi efter att få så många synsätt som möjligt på 

programmet och kontaktade därför alla de som deltagit i Kungarna av Tylösand 

utom två som vi inte fick kontaktuppgifter på. Av dessa åtta deltagare fick vi svar 

från två som ville ställa upp i studien. Båda deltagarna är kvinnor, men vi ser inte 

det som något problem då frågorna inte skiljer sig mellan könen. När vi 

kontaktade personer som följt serien gick vi igenom vårt kontaktnät och blev 

tipsade av kontakter som hade vidare kontakter. Vi använde oss av 
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snöbollsmetoden, vilket inneba r att personer tipsar om andra personer som i sin 

tur informerar om ytterligare intervjupersoner (Wibeck, 2010:81). 

Na r vi arbetade fram va rt urval funderade vi kring i vilken bredd vi skulle 

studera fenomenet reality-tv. I och med att reality-program sa nds runt om i 

va rlden sa  beho vde vi va lja vad vi skulle fokusera pa  fo r att inte som uttrycket 

sa ger ”ta sig vatten o ver huvudet”, da rfo r gjorde vi ett urval i att fokusera pa  det 

svenska fenomenet reality-tv. Ahrne och Svensson (2011) menar att om man 

koncentrerar sig pa  en enda miljo  sa  bidrar det till att fa  ba ttre inblick och 

sammanhang i studien (Ahrne & Svensson, 2011:24). 

Vi valde att anva nda oss av en fokusgruppsintervju, da r gruppen bestod av fyra 

personer.  Fo rst visade vi tre avsnitt av Kungarna av Tylösand och vi bad senare 

respondenterna diskutera kring programmet utifra n ett fa tal fra gor som vi sta llt 

upp. Fra gorna bero rde bland annat hur de uppfattade programmet som 

”verkligt", varför de tror att människor ställer upp att delta samt vad de har för 

uppfattning om programmets etik och moral. Gruppen bestod av kvinnor i 

a ldern 20-25 och de alla ka nde varandra sedan innan. Fokusgrupper la mpar sig 

na r inneha ll ska studeras, sa som attityder, a sikter, tankar, uppfattningar, 

argumentationer med mera hos gruppmedlemmarna (Wibeck, 2010:21f.) 

Skillnaden mellan att anva nda sig av att en grupp ma nniskor som diskuterar ett 

a mne kontra att en person diskuterar ett a mne a r att gruppen ger en bredare 

insyn pa  ide er och attityder (Wibeck, 2010:50f.). Da rfo r valde vi att anva nda oss 

av fokusgruppintervjuer da  vi intervjuade tittarna fo r att fa  en bredare bild av 

deras syn pa  programmet.  

Det finns en rad specifika situationer da  fokusgrupper la mpar sig, bland annat 

”När olikheter ska förstås”, det vill sa ga na r en del a mnen eller fenomen upplevs 

pa  olika sa tt av ma nniskor. Fokusgrupper kan la mpa sig genom att fa  en insikt i 

andras upplevelser (Wibeck, 2010: 52f.). Da rigenom ansa g vi att denna metod 

la mpade sig da  vi ville fa  insikt i tittarnas upplevelser av programmet, men a ven 

deras olika uppfattningar av programmet. Vi valde att fo ra en ostrukturerad 

fokusgruppsintervju. Denna intervjuform inneba r att gruppmedlemmarna fa r 

tala fritt med varandra och inte med moderatorn, syftet a r att 

gruppmedlemmarna fa r tala fritt utan na gra direkta fra gor beho ver besvaras och 

moderatorns roll a r att lyssna till gruppmedlemmarnas a sikter kring ett visst 

a mne (Wibeck, 2010:56f.). 

Na r vi visat tre avsnitt av Kungarna av Tylösand satte vi agendan fo r vad 

diskussionen skulle spegla.  

I intervjuerna med deltagarna till programmet hade vi inte mo jlighet att tra ffa 

dem personligen, sa  vi anordnade mejlkontakt med de som valde att sta lla upp. 

Tva  av de kvinnliga deltagarna inga r i underso kningen, deltagare 1 a r 22 a r och 



21 
 

deltagare 2 a r 24 a r. Vi mejlade ut ett tjugotal frågor till dem och ställde en del 

följdfrågor.   

5.3. Etiska aspekter 

Vi bygger vår undersökning på intervjuerna och har därför både före och under 

vårt arbete utgått från etiska riktlinjer. De etiska aspekterna som vi haft som 

grund är dem som Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) 

har lagt fram. Vi kommer i det här avsnittet att redogöra för dessa samt koppla 

dem till vår forskning. Riktlinjerna som vi använder oss av ger de deltagande i 

undersökningen trygghet då de kan lämna ut mycket privata uppgifter och 

tankar. De fyra huvudkraven är: 

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. När vi kontaktade våra respondenter så berättade vi 

om vårt syfte och vad deras roll var i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Förfrågan till deltagare och producent till programmet har gått ut via mejl. I 

mejlet har de senare kunnat tacka ja till att ställa upp eller avböja precis enligt 

samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Respondenterna fick i och med mejl utskicket 

frågan om de ville ställa upp samt om de ville framträda som anonyma, vilket 

ingen av de förfrågade begärt. Dokument och transkribering av intervjuer 

kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.4 Metodreflektion 

När man forskar och framställer en vetenskaplig studie är det viktigt att ta 

validitet och reliabilitet i beaktande. De två begreppen tillsammans syftar till att 

skapa en noggrann och tillförlitlig studie. 



22 
 

5.4.1 Reliabilitet 
Reabilitet menar att studieresultatets tillförlitlighet och att resultatet ska kunna 

bli det samma om studien skulle reproduceras vid ett annat tillfälle av någon 

annan. Det syftar till hur intervjupersonernas svar förändras och hur de skulle 

svara om det var en annan som intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009:263). 

I den här studien intervjuades två stycken deltagare från Kungarna av Tylösand 

och fyra kvinnor som fick se tre avsnitt av serien och sedan diskutera den i en 

fokusgruppsintervju. Respondenterna i fokusgruppsintervjun fick fritt ställda 

ämnen att tala utifrån, vilket ökar reliabilitet då frågorna inte är ledande och kan 

på så sätt inte styras av moderatorn (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Vid 

fokusgruppsintervjun använde vi oss av ljudinspelning för att inte missa någon 

utsaga.  Intervjuerna med deltagarna skedde via mejl och därigenom kan 

reliabiliteten minskas, då ansiktuttryck, gester och sinneslag kunde gett 

ytterligare en känsla till intervjun.  

5.4.2 Validitet  

Validitet syftar till om en metod underso ker vad den pa sta s underso ka. Det kan 

handla om att utsagor fra n intervju personerna a r ”sanna” utifra n ett faktiskt 

a mne, men utifra n personens uppfattning kan det vara sanning (Kvale & 

Brinkmann, 2009:270). I va r studie anva nde vi oss av deltagare fra n programmet 

som vi underso kt vilket o kar validiteten da  personerna kan svara utifra n de 

faktiska erfarenheterna och upplevelserna utifra n a mnet reality.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att en vanlig kritik av forskningsintervjuer a r 

att de a r ogiltiga pa  grund av att intervjupersonernas uttalanden kan vara falska. 

Det a r sva rt att svara pa  fra gan om de personerna uttalar sig om a r sant eller inte 

da  personer alltid kan ha bakomliggande syften i att uttala sig pa  ett visst sa tt 

och vi kan endast anta att de faktiskt talat sanning. Validiteten kunde dock varit 

ho gre om vi lyckats fa  intervjuer med fler deltagare. 

 

5.4.3 Metodkritik 

Vi genomförde som sagt två semistruktuerade intervjuer via mejl med två 

deltagare från Kungarna av Tylösand en fokusgruppsintervju med fyra kvinnor i 

åldern 20-25. I mejlintervjuerna valde vi att spalta upp frågor vi tagit fram för att 

få ut den information vi var intresserade av. Vi sökte respondenter till 

fokusgruppsintervjun under en ganska lång period men på grund av tidsbrist 

fick vi till slut fråga fyra kvinnor från Högskolan i Halmstad. Dessa fyra tjejer 

kände varandra och vi är väl medvetna om att detta kan påverka resultatet (både 

till det negativa och positiva) men vi tyckte dessa fyra kvinnor klickade bra med 
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varandra och verkade inte rädda för att öppna sig och dela med sig av sin åsikt. 

Till en av nackdelarna kan säga att även om engagemanget fanns där kunde det 

varit bättre. Engagemanget kan ha varit lägre då de möjligtvis inte tog det 100 

procent seriöst (de kände varandra och även oss). Fokusgruppsintervjun varade 

i 30 minuter utöver programvisningen. 30 minuter kan kännas som en kort tid 

men eftersom respondenterna var lika i sina åsikter blev det inte lika mycket 

diskussion som det kanske kunde blivit i annat fall. Efter intervjun skrev vi ner 

hela intervjun i ett dokument och sedan färglade vi de olika kommentarerna i 

olika teman utifrån hur vi byggt upp studien och de frågor vi ville ha svar på.  

Till en början funderade vi över genusaspekten och vår tanke var från början att 

blanda kvinnor och män i båda intervjuformerna. Detta var dock betydligt 

svårare att få ihop. Ingen manlig deltagare från Kungarna av Tylösand var 

intresserad av att ställa upp på intervju. Vi fick alltså ”nöja oss” med de två 

kvinnliga deltagarna. Även till fokusgruppsintervjun försökte vi få kontakt med 

män som sett tv-serien eller ville ställa upp, här misslyckades vi men hade 

kanske med hjälp av längre tidsperiod lyckats. Vi har funderat över hur detta 

påverkat resultatet och kommit fram till att det säkerligen sett annorlunda ut, 

om genusaspekten funnits med. Hur resultatet kunde skiftat sig kan vi enbart 

spekulera i och vi vill inte dra några generaliserade slutsatser. Däremot kan vi 

anta att svaren sett annorlunda ut när det kommer till deltagarna eftersom en 

utav intervjupersonerna menar på att kvinnorna och männen behandlades 

annorlunda i serien. Vi anser också att män och kvinnor ser på världen och på 

varandra på olika sätt. Det hade varit intressant i ett resultat kunna jämföra de 

manliga och kvinnligas åsikter kring etik och moral i reality-serie, både ur tittar- 

och deltagarperspektiv, för att få en så heltäckande studie som möjligt. 
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5. Analys 
Analysen grundar sig på de intervjuer vi gjort med två deltagare samt den 

fokusgruppsintervju vi hade med fyra kvinnor. 

 

6.1. Intervju med deltagarna 

I följande avsnitt analyserar vi de data som vi fick utifrån deltagarintervjuerna.  

 

6.1.1. Uppfattning om rekryteringen  

De deltagare som vi har intervjuat berättar att de blivit rekryterade dels genom 

förfrågan samt sökt på egen hand. Deltagare 1 berättar 

 

[...] Jag fick en förfrågan om att delta när jag gick på stan med några kompisar. De 

var en kille som kom fram och frågade om intresse fanns för mig att ställa upp i en 

reality-serie som skulle spegla åtta ungdomar som levde och festade tillsammans 

under en sommar månad i Tylösand. 

 

Deltagare 1 tackade ja direkt, hon behövde därigenom inte gå på någon intervju, 

men det krävdes att hon skrev på ett kontrakt. 

 

Deltagare 2 berättar att hon själv ansökte om att delta för att hon ville prova på 

något nytt som ingen av hennes vänner tidigare gjort. Hon skickade in en 

ansökan cirka två veckor innan inspelningsstart och hon fick direkt åka på 

intervju där hon blev filmad. 

Utifrån ett individualistiskt perspektiv kan man förklara detta med en individs 

strävan efter förändring och formning utifrån samhällets system (Elliot & Lemert, 

2011: xi-xiv).  

Under castingen berättar deltagarna att de ställde mestadels frågor som berörde 

sex, sprit och festande. Vidare berättar hon att alla deltagare fick prata med en 

psykolog. 

Deltagare 2 berättar 

 

[...] Jag visste inte så mycket om vad Kungarna av Tylösand gick ut på mer än att 

det skulle likna den amerikanska reality-serien Jersey Shore. 

 

Kvinnorna berättar att alla deltagare skrev på ett kontrakt i och med deras 

medverkan, kontrakten skulle gälla i sex månader och i kontraktet stod bland 

annat att de rådde tystnadsplikt om vad som hände under inspelningen samt att 

de inte fick hoppa av programmet innan inspelningen påbörjats.  
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6.1.2. Friheten under inspelning 

Under inspelningen av Kungarna av Tylösand så hade deltagarna kontakt med 

omvärlden och befann sig då och då på olika orter. De fick både möjlighet att åka 

till Köpenhamn och gå på nöjesfält samt åka till Båstad och tillbringa en dag där. 

Även om alla deltagarna fick åka tillsammans på ”utflykterna” menar Deltagare 2 

att männen i serien behandlades bättre.  

 

 [...]De fick göra den största delen av allt roligt och de stod mer i fokus oavsett vad 

vi tjejer hade för oss. De fick exempelvis åka iväg på ytterligare utflykter ensamma 

medan vi tjejer fick stanna hemma i huset.   

  

Deltagare 1 berättar att hon kom bra överens med producenterna och att de 

festade minst lika mycket som deltagarna.  Hon tror att anledningen till att hela 

gruppen fick åka iväg på utflykterna var för att  skapa dramaturgi och att spriten 

och festerna bidrog till att de flesta deltagarna handlade vildare och hon säger 

att det hela tiden handlade om att göra bra TV.  Deltagare 1 tror att anledningen 

till att männen hamnade i fokus var för att tjejerna ansågs som hon säger ”för 

normala” för att få till bra TV.  

 

Deltagare 2 berättar att hon tror att anledningen till att männen fick större roll i 

serien kunde bero på deras sätt att bete sig bland folk. Männen hade enligt 

henne enklare att ”ragga”. 

 

[...] det har aldrig varit svårt och ragga fram tills man ha en kamera bak i nacken. 

Tvärtom för killarna dock då det fanns gott om kamerakåta småbrudar. 

Den stämpeln som kvinnorna fick som ”för normala” kontra männens beteende som 

ansågs vildare och att de personer som männen pratade med ville ställa upp och 

synas framför kameran. Här kan vi se en parallell till individualismen som handskas 

med människans identitet, det vill säga att de personer som männen träffade under 

inspelningen påverkades av miljön och varandra. Det är dock svårt att mäta men det 

är tydligt att några av dem ansett det svårt att agera som de gör framför kameran i 

sin vardagsmiljö. Eftersom personerna är blandade resultat av deras erfarenheter 

och relationer är det mest troligt att deltagarna och de människor som vistades med 

deltagarna formats efter dessa sociala konstellationer.  Thompson menar att 

individer inte engagerar sin kritiska förmåga, vilket gör att de finner en 

tillfredställelse i att synas framför kameran och de ifrågasätter inte vad grunden till 

tillfredställelsen är byggd på (Thompson, 1995:24), det vill säga att de ställer upp 

framför kameran utan att reflektera över syftet med varför kameran filmar dem. 
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6.1.3. Framställningen i programmet  

Deltagarna har skilda åsikter om hur de framställts i programmet.  De menar att 

producenterna kunde valt annat material att visa upp samt att allt som visas är 

vinklat på ett eller annat sätt. 

 

Deltagare 2 tycker att folk har fått fel uppfattning av henne och hon berättar för 

oss: 

[...] Jag vet vem jag är och varför jag gör vissa saker så det rör mig inte i ryggen, 

det är dock synd att folk vill vara blinda och tro på allt skit som går på TV, så får de 

göra det. [...]Efter att programmet visats på TV så började unga killar i 14-18 års 

ålder att bli kaxiga mot mig, förstår inte riktigt varför, men de funkar väl så.  

Vidare menar Deltagare 2 att programmet har vinklat deltagarna olika och att 

ingen i hennes närhet känner igen hur de vinklat henne i programmet: 

[...] Det är helt sinnessjukt hur mycket de har vinklat och de har klippt bort sådant 

som egentligen var kul, ingen här hemma som känner mig, det var så långt ifrån 

den jag egentligen är, vilket är mycket tråkigt. [...] de har exempelvis tonat ner en 

annan deltagare, han vara mycket värre i verkligheten än på TV. 

Även Deltagare 1 menar att programmet har vinklats och instämmer med 

Deltagare 2 om att producenterna i många fall kunde använt sig av annat 

roligare material. Hon påpekar även hennes besvikelse över att Kanal 5 valde att 

släppa ut en vinklad information till medier innan programmet sändes i TV.  

 

[...] Media målade upp programmet som något jättehemskt, äckligt, chockande och 

inte alls underhållande. Jag tror att en människa med hjärna vet att det vinklas 

otroligt mycket. 

Sedan att kanalen vinklade allt så att det skulle bli skandal är också synd. Jag hade 

verkligen jättekul i Tylösand och jag tror att om kanal 5 hade satsat på att visa det 

som var underhållande och kul och inte vinkla allt så mycket, tror jag nog att 

serien hade blivit mer omtyckt. 

Deltagarnas respons från publiken sätts här i fokus, deltagarnas reaktioner på den 

färdiga produktionen sätts i konflikt och deltagarna känner sig svikna. Vems fel är 

egentligen det här? Är det produktionsbolaget fel (som deltagarna påstår) eller är 

det tittarens bild av programmet som egentligen borde ifrågasättas. Programmet 

styrs av primitiva drifter och barbari genom exempelvis låta sex, sexualitet och bråk 

ha en sådan stor betydelse i serien. Precis som inom kritisk teori väljer deltagarna 

att lägga ett kritiskt öga på programmet snarare än publikens reaktioner som de 

menar är åtskilda. Vi ställer oss då frågan hur deltagarnas syn på upplevelsen ser ut 

såhär i efterhand. 
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6.1.4.  Upplevelsen i efterhand 

Båda deltagarna står fast vid att alla deltagare blivit vinklade och redigerade på 

ett visst sätt, trots det har de under inspelningen varit sig själva.  

Deltagare 1 tycker nu i efterhand att hela upplevelsen var fantastisk, även om 

hon medger att folk dömt henne även om de inte har en aning om hur händelser 

som visats i serien faktiskt skett. Hon är nu bosatt utomlands och berättar att 

folk där känner igen henne och de reaktioner hon fått är positiva förutom från de 

personer som inte sett programmet utan lyssnat på vad andra sagt.  

 

Deltagare 2 menar att 90 procent av den respons hon fått är positiv och hon i och 

med hennes medverkan fått reaktioner som att folk tycker att hon är en stark 

människa som vågar stå på sig.  

Deltagare 1 sammanfattar hennes deltagande i Kungarna av Tylösand med 

kommentaren; 

 

[...] Att bo åtta ungdomar i ett strandhus i en partyort under juli månad med allt 

inräknat. Skulle du tacka nej? Nej. Skulle du gjort det efter du sett programmet? 

Ja.  

 

6.2 Fokusgruppsintervju 

 
 6.2.1 Tittarnas uppfattning om verklighetsperspektivet 

Efter att kvinnorna sett de tre avsnitten började de diskutera utifrån hur vinklad 

de trodde att serien var.  Alla höll med om att serien verkar vinklad samt att 

kvinna 1 påtalar att deltagarna kanske fått skriva på ett avtal. De anser att serien 

är vinklad eftersom de förstått det som att serien är mycket ihopklippt. 

Kvinna 4 tror att tittare lockas av programmet för att människor generellt gillar 

att se när andra gör bort sig.  

  

[...] Det är väl det man kallar förnedrings TV, jag själv skulle aldrig följa Kungarna 

av Tylösand. Det är sjukt äckligt. 

De andra tjejerna i gruppen instämmer.   

 

Vidare menar kvinna 3 att det beror på hur kritiskt inställd man är till sådana 

program och hon menar att det finns många som inte är det och att det var dessa 

som följde serien. Kvinna 1 inflikar med att eftersom det heter reality-serie så 

tror man på det, det anses vara ”verklighet”. Kvinna 3 menar 
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[...] folk tänker inte på hur lite material som visas av det sammanlagda.  

 

Kvinna 4 säger att den negativa vinklingen kan påverka ungdomar att känna att 

det är rätt att bete sig på liknande sätt som de gör i serien. 

Inom den normativa medieteorin ser man till hur medier och samhälle kopplas ihop 

och vad medierna har för roll i samhället, man studerar bland annat vilket syfte 

medierna ska fylla för individen. Precis som respondenterna beskriver, speglar inte 

programmet någon ”verklighet”, vad är då syftet med programmet? Precis som vi 

tidigare tagit upp är reality-tv en genre som prioriterar ”infotainment” det vill säga 

att underhållning, sensationalism och ”human interest” prioriteras, man bortser 

alltså ifrån mediernas uppdrag att informera och snarare underhåller sin publik.  

En kritik till denna typ av genre kan kopplas till den publik som är reality-program 

vill locka: ungdomar. Tidigare forskning visar att ungdomar ofta kopplar det de ser 

på TV till verkligheten (Edin, 2005:9).  

Kvinna 2 berättar 

[...] Jag följde hela serien, från början till slut, för att jag gillade förnedringen 

eftersom jag skrattade åt dem och jag kände att de rättfärdigade mitt eget 

beteende.  

Hon ansåg också att det blev en ”snackis” i hennes umgänge. 

Utifrån användarmodellen finns det olika behov till varför individer väljer att 

använda medier (Nordlund, 1996:55). Kvinnas 2 erfarenhet av serien kan kopplas, 

behovet att känna tillhörighet. Thompson menar utifrån individualismen att varje 

individ har olika kunskaper och bakgrunder som gör att de kodar och skapar 

förståelse och hur de relaterar till programmen senare integrerar dem i deras liv. 

Precis som kvinna2 menar så rättfärdigar serien hennes beteende och relaterar till 

programmet, det ses i hennes fall som begreppet Affective needs där användaren 

känner tillfredställelse över den underhållning som medier förmedlar samt att det 

finns en känslomässig anknytning till användarens erfarenheter. Respondentens 

beteende kan även kopplas till begreppet Personal integrative needs där användaren 

känner att exempelvis den egna självbilden stärks (Nordlund, 1996:57). 
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6.2.2 Tittarnas uppfattning om varför individer deltar 

Kvinnorna börjar med att diskutera om varför deltagarna ställde upp i serien och 

kvinna 4 tror att det är på grund av uppmärksamhet. Kvinna 1 tror att  

[...] de ställer upp för att de trodde att de var en ”kul grej” tror jag, eftersom de fick 

gratis sprit i obegränsade mängder samt upplevelsen. 

 Kvinna 3 tror att deltagarna är medvetna att programmet skulle vinklas till en 

viss grad, men ändå valde att ställa upp. Kvinna 1 tror att det som från början 

skulle vara just en ”kul grej” blev värre än deltagarna trott. 

Kvinna 4 menar 

[...] deltagarna hade nog press på sig genom att de skulle ”supa” så mycket de 

kunde. 

Vidare diskuterar de hur de tror att deltagarna tyckte det var. Kvinna 2 menar 

att deltagarna säkert tyckte det var kul på festkvällarna, under inspelning men 

att ångest kan har infunnit sig dagen efter. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun har ett ifrågasättande tänk och uppfattar att de 

likt kritisk teori, då de ser deltagarna i Kungarna av Tylösand som objektifierade och 

manipulerade då de menar att de inte är medvetna om att produktionsbolagen 

skulle vinkla programmet mycket, där med har de blivit manipulerade.  

 

6.2.3 Tittarnas uppfattning om varför programmet producerats 

Kvinnorna är överens om att ansvaret ligger hos produktionsbolaget och 

kanalen som sänder det. Kvinna 2 menar att  

[...] produktionsbolaget har ansvar eftersom det är deras vinstintresse som styrt 

produktionen.  

Kvinna 4 inflikar med att 

[...]  kanal 5 också har ett ansvar eftersom de väljer att sända serien.  

 

Likt hur respondenterna diskuterar makt kan vi koppla till agenda setting och hur 

massmedia bestämmer över medieagenda, vad och hur individer ska ta del av i 

medierna (McCombs, 1996:7). Forskning som berör agenda setting syftar bland 

annat till att studera de långsiktiga effekter och vilken betydelse de har i samhället. 

Precis som vi tidigare diskuterade kring den unga publiken som reality-program vill 

locka så borde det ställas mot de effekter som dessa typer av program ger. Vi valde 
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att låta respondenterna diskutera kring frågan om det är etiskt och moraliskt rätt att 

sända denna typ av serie. 

Kvinna 1 menar att Kungarna av Tylösand är ”för mycket” och alla instämmer. 

Hon menar vidare att så länge någon vill delta, någon vill producera och någon 

vill titta så finns det ingen gräns. 

[...] Ju värre serien är ju mer vill man se. 

Alla respondenterna är överens om att det är moraliskt och etiskt fel att 

framställa människor på det sätt som serien gör. Kvinna 2 säger att det ligger ett 

litet ansvar hos deltagarna med eftersom de kan bete sig som de vill. Hon menar 

vidare att det hade varit intressant att se ”hela bilden”, det vill säga att lära 

känna deltagarna djupare och se produktionsupplägget. 

Kvinna 3 menar att  

[...] Kungarna av Tylösand är en reality-serie som går ut på att förnedra sig, 

eftersom det egentligen inte finns något programkoncept. Konceptet är väl 

indirekt ”fullast vinner”. Var finns moralen i att skapa ett sådant program? 

Genom att de här diskuterar fenomenet ur ett större perspektiv kopplar vi till hur 

kritisk teori ofta väljer att se på fenomen: kritiskt.  

Kvinna 4 säger att producenterna verkar vilja framställa deltagarna som lata, då 

de inte verkar sköta sitt ”jobb” i serien. De kan ha haft med ”jobbet” för det inte 

skulle se för illa ut. 

Kvinna 2 menar att gränsen går där de filmar när deltagarna spyr och agerar i 

mycket intima situationer. Hon menar att produktionsbolaget kunde filmat mer 

”normala saker” som ifrån när de går ut och dansar och festar, eftersom många 

tittare kan identifierat sig med det. 

Respondenterna menar att det största ansvaret ligger hos produktionsbolaget och 

vinklingen de gjorde kan jämföras vid de ”elitdominanser” människan sägs vara 

offer för. Respondenterna identifierade svängande självkänsla, 

uppmärksamhetssökande och subjektiv betydelse och hur massmedia 

(produktionen) lyft fram detta. 

Kvinna 1 menar att 

[...] bilden av Halmstad och Tylösand blir förvrängd, eftersom tittarna får 

uppfattningen att ”supa skallen av sig” är det enda man gör i Halmstad under 

sommaren. 

 Kvinna 4 inflikar med frågan ”hur mycket ska det till, för att tjäna pengar? Är det 

rätt att ”sabba” deltagarnas liv?”. Kvinna 3 säger då att Kungarna av Tylösand är 
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det värsta programmet eftersom de verkligen sätter etik- och moralfrågor på 

spel. Hon säger också att hon inte anser det rätt att sända sådana här program 

och de övriga respondenterna håller med. 

Under hela fokusgruppsintervjun väljer respondenterna att ställa sig kritisk till 

serien och vi kopplar utifrån deras uttalanden att de anser att seriens etik och moral 

skiljer sig från den universala, genom att det som sänds anser de vara fel. Utifrån 

Yngvesson Wigorts anses moraliska handlingar vara ansvarstagande (Yngvesson 

Wigorts, 2006:260f.), vilket gör att vi kan dra slutsatsen utifrån respondenterna som 

att produktionsbolaget varken producerade med hög moral eller tog särskilt mycket 

ansvar. 

6.3. Sammanfattning 
Utifrån våra frågeställningar sammanfattar vi i det här avsnittet resultatet. 

 

Hur uppfattar deltagarna rekryteringen till programmet? 

Deltagare 1 berättar att hon fick en förfrågan att delta när hon gick på stan. 

Deltagare 2 ansökte själv om att delta för att hon ville prova något nytt som 

ingen i hennes närhet gjort. Ingen av de deltagare som vi intervjuat visste 

egentligen vad programmet gick ut på mer än att det liknade det amerikanska 

reality-programmet Jersey Shore och att de skulle leva och festa tillsammans 

under en sommar månad i Tylösand med åtta ungdomar. 

 

Hur uppfattar deltagarna att de hade frihet att agera som de själva ville under 

inspelningen? 

Deltagarna uppfattar att de blivit särbehandlade under inspelningen, då de 

menar att männen fick större uppmärksamhet och de fick åka ensamma 

utflykter. 

 

Hur uppfattar deltagarna att de blivit framställda i den slutgiltiga redigeringen, 

det vill säga efter programmet? 

En av uppfattningarna är att producenterna vinklade deltagare så att ingen i 

omgivningen kände igen dem. Det finns också en uppfattning att männen var i 

fokus och att kvinnorna var för ”normala” för TV och därför för tråkiga att synas 

för mycket. 

 

Hur upplever deltagarna i efterhand deras medverkan i Kungarna av Tylösand? 

En av deltagarna berättar att om hon hade sett programmet innan hon ställde 

upp så hade hon inte ha tackat ja, men hon ångrar inte upplevelsen. 
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Hur uppfattar tittare att programmet visar "verkligheten" eller en vinklad 

verklighet?   

Utifrån fokusgruppsintervjun menar respondenterna att programmet är vinklat 

och att de tror att ungdomar kan uppfatta programmet som verkligt. De 

reflekterar över att det kritiska med detta program är att ungdomar kan anse att 

det är rätt att bete sig på liknande sätt som de gör i serien. 

Vad har tittaren för uppfattning om varför deltagare ställer upp? 

Den övergripande uppfattningen från gruppen är att de tror att deltagarna 

ställer upp för en ”kul grej”, det vill säga att upplevelsen lockar. 

Vad har tittare för uppfattning om programmets etik och moral? 

Respondenterna är ense om att Kungarna av Tylösand är ett program som 

framställer människor moraliskt och etiskt fel. En av respondenterna anser dock 

att ansvar också ligger hos deltagare med eftersom de kan bete sig som de vill. 
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7. Slutdiskussion 
 

Som tidigare nämnt är reality-tv är ett koncept som där gränser överskrids och 

är genom det utmärkande, men riktningarna för vad som klassas som reality är 

oklara.  Reality-tv brukar kallas vid ”faktion” eller ”infotainment”. Genom dess 

utmärkande slag och prioritering för underhållning så blir det svårt att få ut 

någon etisk och moralisk ståndpunkt.  Allmänsyftet att medier ska informera blir 

inom denna genre svår då de prioriterar underhållning snarare än allvar och hur 

kan man på så sätt hitta en enkel väg att få information att verka roligt på ett 

etiskt och moraliskt sätt.  

Samtidigt som medierna har som ansvar att informera har publiken sitt behov, 

behov som Affective Needs, Personal Integrative Needs, Social Integrative Needs, 

Escapist Needs (Nordlund, 1996:57). Publiken kräver en sak och för att 

medierna ska sälja krävs de att dem satsar på säljande koncept och där kommer 

reality-tv in i bilden. 

Reality-tv har inte i syfte att informera och när Yngvesson Wigorts föreslår fem 

verktyg för en hållbar medieetik blir det svårt att inte bli kritisk till reality-tv:s 

sätt att framställa etik och moral.  Kollar man på de fyra olika funktioner av 

massmedia har så finner man att Kungarna av Tylösand inte fyller en enda av 

dessa funktioner. Det mest skrämmande kring det är att publiken som reality-tv 

vill locka är just ungdomar (Edin, 2005:9). Hur blir då deras uppfattning och hur 

kritiskt ställer sig dessa till vad de faktiskt ser på tv? Ellung menar då att en del 

tittare faktiskt ifrågasätter det tittarna ser på tv (Ellung, 2006:75). Vi fann dock 

inga siffror eller tabeller på hur många som ifrågasätter sitt tv-tittande eller vilka 

som ens reflekterar över etiken och moralen i programmen.  

De vi dock kan säkerställa utifrån denna studie är att etik och moral handlar om 

ansvarstagande och att ansvaret ska ligga hos utgivaren. Att vara kritisk är 

framförallt något vi lärt oss efter att ha genomfört denna studie och det har både 

teorierna, metoderna och de intervjuande lärt oss.  

 

Vidare forskning 

Utifrån de data vi fått genom studien hade det varit intressant att fullfölja en 

kvalitativ undersökning med produktionsbolaget Mastiff och vad de anser om 

programmet. Det hade varit intressant att ta reda på om de anser att det pågår 

indirekt påverkan i Kungarna av Tylösand eller om materialet redigeras på ett 

styrande vis.  

Ytterligare intressant hade varit att göra en likartad studie på ett annat reality-

program av liknande karaktär och senare jämföra resultaten. 
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