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1 Inledning 

Reality-TV fick sitt stora genombrott i Sverige under 1997 när SVT visade det 

tävlingsinriktade programmet Robinson för första gången. 1 Sedan dess har reality-genren 

eskalerat markant med flertalet olika tävlingsprogram (t.ex. Big brother, Baren, Farmen) 

under 2000-talet. Mot slutet av 2000-talets första årtionde hade antalet tävlingsorienterade 

reality-program minskat och reality-genren har idag rört sig mot nya områden inom 

underhållning. Underhållning som alltmer sägs vara så naturliga och nära publikens verklighet 

som möjligt.2 Samtidigt växer debatten om frågan om genrens etik och moral gällande hur individer 

framställs och avspeglas3. Genren reality balanserar ofta på gränsen kring vad allmänheten anser vara 

okej att visa under bästa sändningstid. Men vad är det då som är så fascinerande med dessa program? 

En viktig fråga att ställa kring reality-genrens underhållningsformat är vad publiken tycker; vilka 

behov ligger bakom till varför man vill titta på reality-TV, vilket sorts värde publiken anser att 

underhållningen har samt belysa vilken behållning TV-tittaren får av att titta på reality-TV.  

En annan fråga som också är intressant att ställa är hur TV-tittarna uppfattar utvecklingen och 

finns det någon ”smärtgräns” som genren kan nå i framtiden? 

Anledningen till att vi har valt att undersöka fenomentent reality-TV är funderingar kring 

varför individer väljer att se på dessa program, och mer väsentligt, vad det är med reality-

genren som genererar att individer bryr sig så pass mycket att dessa program blir en del av 

vardagen. Det övergripande syftet med vår studie är därför, att utifrån ett användarperspektiv, 

undersöka tre reality-program och försöka beskriva hur TV-tittarna motiverar, värderar och 

uppfattar reality-genren. Vi har därför valt att genomföra en receptionsstudie kring studenters 

uppfattning och tolkning kring reality-program som finns på TV-tablån idag, eftersom 

studenter enligt oss är relativt aktiva TV-tittare gällande den avsedda reality-genren. 

 

1.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom reality-TV har bland annat fokuserat på att forska kring 

associationerna mellan reality-TV och dokumentärer, dess interaktion med människor och 

deras vardagsliv, men också på att belysa reality-grenrens korsning mellan det fiktiva och det 

verkliga.4  Nedan beskriver vi exempel på tidigare forskning som har utgjort en grund för vår 

studie. Den första boken vi vill nämna som tidigare forskning är Misha Kavkas bok Reality 

1  Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt, Holmbergs, Malmö, 2009, s. 111. 
2 Beverley Skeggs & Helen Wood, Reacting to Reality Television – Preformance, Audience and Value, 
Routledge, Abingdon, 2012, s. 4-5  
3 Jarlbro s. 111. 
4  Misha Kavka, Reality TV, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2012. s. 3. 
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TV5 från 2012.  Med sin bok försöker Misha Kavka se bortom kritiken som ständigt riktas 

mot reality-genren och istället uppmärksamma reality-TVs kulturella, politiska och 

ekonomiska aspekter. Misha Kavka bidrar till forskningen om reality-TV genom att avgränsa 

olika epoker av reality-TVs utveckling kronologiskt sedan första reality-programmet sändes. 

Hon försöker även med sin bok identifiera likheter mellan olika programformat inom reality-

genren. 

 

En annan studie om har legat till grund för vår studie är; Audiences and Factual and Reality 

Television in Sweden6, skriven av Annette Hill tillsammans med Lennart Wiebull och Åsa 

Nilsson. Studien är baserad på en omfattande enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer 

utförda bland Sveriges TV-publik under åren 2004-2005. Forskningen fokuserar på hur 

publiken uppfattar och använder det breda programutbudet som erbjuds genom TV-mediet, 

allt mellan reality-program till nyheter, dokusåpor och dokumentärer. Exempelvis tar studien 

upp hur olika TV-program uppfyller publikens olika behov, samt deras inställningar till olika 

programgenrer men också hur de uppfattar verklighet och sanning genom TV. Studien 

beskriver ett antal paradoxala fenomen i relationen mellan TV-mediet och den svenska 

publiken. Bland annat att många svenska känner skuldkänslor av att titta på TV, särskilt på 

reality-TV eftersom det betraktas som medioker underhållning.  

 

Vi har också valt att nämna en svensk studie från 2007 som behandlar TV-programmet 

Expedition Robinsson. I artikeln undersöks ett enskilt fall och fenomen som både beskriver 

reality-genren i sig samt ger en bild av hur debatten kring reality-programmen kan se ut. 

Artikeln heter ”Kunde det lika gärna ha varit killar som röstades ut? – Om homosociala och 

heterosociala processer i SVTs Expedition Robinson” och är skriven av Pia Höök.7 Syftet 

med hennes artikel är att beskriva och tolka könsordnande processer i Expedition Robisson 

och hon genomför därför en innehållsanalys av en specifik säsong av reality serien. I artikeln 

problematiseras också hur innehållet i kombination med reality-genren medverkar till att 

framställa en obalans i maktförhållandet mellan kvinnor och män i samhället. Pia Höök 

5  Kavka 2012. 
6  Anette Hill, Lennart Weibull, & Åsa Nilsson, Audiences and Factual and Reality Television in Sweden, 
Jönköping University, Jönköping Internation Business School, Research Report Series, 2005. 
7 Pia Höök, Kunde lika gärna ha varit killar som röstades ut? - Om homosociala och heterosociala processer i 
SVTs Expedition Robinsson, Nordicom-Information, 2007, Vol 29, No. 4, s.81-90. 
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förklarar här också ett starkt samband mellan byggandet av samhällets koder och 

produktionsbolagens underhållningsfunktion.8 

 

1.2 Problemformulering 
Under tjugo år har reality-genren ständigt utvecklats och satt nya gränser för vad TV-

underhållningen ska innehålla.9 I samma takt har en debatt vuxit sig stor kring program-

genren och det råder bland annat delade meningar om hur man definierar reality som genre 

eftersom reality-TV har en tendens att nå andra medieformer och bli en del av det sociala livet 

utanför TV-rutan.10 Reaktioner väcks lätt när reality-genren ofta tar anspråk på underhållning 

som förmedlar det vardagliga, det autentiska och det privata livet genom våra TV-rutor11 Som 

exempel har reality-genren nått fram till våra nyhetsmedier och skapar där ständigt nya 

rubriker för oss att ta del av efter sändningstid. Vår studie börjar i en aktuell debatt om reality-

TV som la grunden för intresset att närmare undersöka reality-genren i nutidens Sverige. 

Debatten som vi uppmärksammade i medierna under 2013 handlade om De dejtbaras 

premiärsäsong. Programmet var inför premiären i våra TV-rutor moraliskt diskuterat i 

nyhetmedierna, och där åsikterna om serien skiljer sig markant. En åsikt kom ifrån 

förbundsordföranden i Unga Rörelseförhindrade, som menade att De dejtbara är stereotypiskt 

gentemot funktionshindrade.12 Samtidigt som en av deltagarna i De dejtbara motsatte sig detta 

och menade att förbundsordföranden förminskar dem genom att påstå någonting sådant.13 

Även Svenska Hollywoodfruar har skapat rubriker, och då kanske främst deltagaren Gunilla 

Persson som upplevt både hot och hat genom internet av tittare.14 

I och med detta väcktes de första frågorna kring reality-TV; ”Är reality-TV verkligen 

underhållning?” och ”Vad skrattar vi åt?”. Med dessa frågor i huvudet ville vi undersöka 

varför man tittar på reality- TV program eller en bättre fråga är; vad får publiken ut av att titta 

på reality- TV, och vilken uppfattning de har om reality-genren.  

 
 

8 Höök s. 89 
9 Kavka s.178. 
10 Kavka s.178 
11 Kavka s.179 
12 Dagens Media 1. 
13 Dagens Media 2. 
14 Expressen 1. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka studenters uppfattning kring och deras användning 

av reality-TV. Vi har därför valt att utforma vår studie som en receptionsstudie, där vi dels har 

som avsikt att belysa hur publiken uppfattar reality-TV samt att undersöka TV-tittarnas 

behållningsperspektiv som belyser vilka behov och motiv som ligger bakom varför man tittar 

på reality-TV. 

 

1.4 Frågeställningar 
Utifrån vår övergripande huvudfråga har vi nedan formulerat två frågeställningar som ska 

besvaras i föreliggande studie: 

 

∝ Vilka behov ligger bakom till varför studenter väljer att titta på reality-TV? 

Avsikten med denna frågeställning är göra en jämförelse mellan anledningarna som 

uppges från studiens respondenter med Katz, Gurevitch och Haas klassificering över 

medierelaterade behov som utgångspunkt. 

 

∝ Hur tolkar studenter reality-TVs underhållningsfunktion utifrån ett 

behållningsperspektiv? 

Denna frågeställning avser att utifrån Stuart Halls encoding/decoding modells tre 

analytiska begrepp: Dominant-, förhandlande- och oppositionell tolkning, undersöka 

det insamlande materialet från respondenterna som deltar i studien. 
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2 Bakgrund 
Vi kommer här presentera och kort redogöra för vad begreppet reality-TV betyder. Först 

kommer det ges en övergripande definition av reality-TV och genrens uppkomst för att sedan 

presentera några av dess subgenrer som framförallt på senare år har tilltagit i Svensk TV. 

 

2.1 Vad är Reality-TV 
Reality-TV är, jämfört med andra TV-program, en relativt ny TV-genre som slog igenom hos 

TV-tittarna i USA 1992 med programmet The Real World på MVT.15 I Sverige sändes det 

första reality-programmet Expedition Robinsson år 1997 på en av public service-kanalerna.16 

Efter det tillkom fler reality-program av liknande karaktär på de svenska tv-tablåerna men 

främst då inom de kommersiella kanalerna.17  

Just på grund av att reality-TV är ett så pass nytt begrepp, och eftersom det har utvecklats, 

växt sig större och bredare genom åren har definitionen på vad reality-TV är eller vad det 

innehåller också behövts utvecklas och beskrivas på nytt. Kavka menar att om det fanns ett 

enkelt sätt att beskriva reality-TV skulle begreppet omfatta och referera till de TV-program 

som saknar manus och där icke-professionella skådespelare filmas i en okonstlad och naturlig 

miljö.18 Idag finns det inte längre ett enkelt sätt att beskriva vad reality-TV är eftersom 

definitionen ovan rymmer för många undantag. För att utveckla definitionen, behöver man 

enligt Kavka 2012 förstå reality-TV utifrån de kritiska diskurser och kulturella ekonomier det 

existerar inom. Från ett sådant perspektiv blir definitionen mer nyanserad och istället 

associerad med låga produktionsvärden, starka känslor, billiga jippon och en ifrågasatt etik – 

på grund av att reality-TV ofta mixar dokumentära inslag med syftet att skapa 

underhållning.19 

 

2.1.1 Dejtingprogram 

Ett av reality-genrens alla TV-format är dejtingprogram, som är ett populärt format i dagens 

TV-tablå. Exempel på dejtingprogram i svensk TV-tablå är: Ensam mamma söker, Bonde 

söker fru och De dejtbara. Handlingen i denna sorts reality-program går ofta ut på att få 

15 Kavka s. 5. 
16 Jarlbro s. 111. 
17 Jarlbro s. 111. 
18 Kavka s. 5. 
19 Kavka s. 5. 
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människor att finna kärleken20. Dejtingprogrammen skulle mycket väl kunna betraktas som en 

del av ett annat reality-format - nämligen tävlingsprogram, men eftersom dejtingprogrammen 

fokuserar mer på romantik, drama och relationer än själva tävlingsinslaget, räknas de som en 

egen gren inom reality-TV. 21 

 

2.1.2 Helpreality 

Helpreality är ett TV-format som handlar om människor som får hjälp med att göra om sitt 

utseende, sitt hem eller sin situation och ofta handlar det om människor som genomgår någon 

slags förändring i livet, som på något sätt ska förbättra sin livsstil eller självkänsla – att göra 

en så kallad makeover.22. Denna subgenre kan på många sätt relateras till dejtingprogrammen, 

eftersom de båda TV-formaten bjuder in tittaren att följa hur personer förändras och 

omvandlas, antingen genom jakten på kärlek eller exempelvis genom ett nytt uteseende.23 

Program som i Sverige faller inom detta programformat är till exempel Arga snickaren, 

Lyxfällan och Älskling du är en tjockis. 

 

2.1.3 Nya generationens reality-format 

Svenska Hollywoodfruar är ett exempel på ett nyare programformat som skulle kunna klassas, 

enligt vår förståelse, som en blandning mellan yrkesprogram och kändisprogram.24 Misha 

Kavka presenterar kändisprogrammen som ”kändis-producerande” reality-TV, där man 

förvandlar människor som söker uppmärksamhet till media-celebriteter. 25  Ett annat bra 

beskrivande uttryck är att tv-bolagen skapar kändisar som är kända enbart för att de är 

välkända. 26 Som i fallet med Svenska Hollywood fruar handlar det inte bara om kändisskapet 

utan även om deras sysselsättning, därför anser vi att det blir en blandning av dessa två 

programformat. Andra exempel på likande program kan enligt oss vara Keeping up with the 

Kardashians. 

 

20 Kavka s. 122. 
21 Kavka s. 120. 
22 Kavka s. 126. 
23 Kavka s. 126. 
24 Kavka s. 156. 
25 Kavka s. 156. 
26 Kavka s. 156. 
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3 Teoretisk begreppsram 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Eftersom vår studie, 

utifrån ett användarperspektiv ska studera tolkningar och värderingar gentemot reality-TV, 

har vi valt att använda oss av två olika medieteorier som grund för vår studie. Dessa två 

teorier är Stuart Halls teoretiska encoding/decoding-modell och Katz, Gurevitch och Haas 

typologi över medierelaterade behov som grund. Det har vi valt på grund av att Katz, 

Gurevitch och Haas har som avsikt att förklara de behov som beskriver varför människor 

använder medier. Stuart Halls modell har vi valt eftersom den teoriserar 

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare som passar särskilt bra till den 

sortens receptionsstudie vi planerar att genomföra - att undersöka publikens tolkningar och 

värderingar av reality-TV-program. 

 

3.1 Mediernas roll för individen  
Inom medieforskning har det alltid funnits forskning som försöker förklara och beskriva 

mediers funktion i samhället. En av dessa traditioner är Uses and gratification approach. Inom 

svensk medieforskning brukar detta kallas för användningsteorin eller som Nordlund väljer att 

kalla det; användarperspektivet27. Detta är en benämning som vi kommer fortsätta att använda 

i studien. Användarperspektivet har en samhällvetenskaplig utgångspunkt i grunden och utgår 

ifrån ett antagande om att all mediekommunikation på ett eller annat sätt är målinriktad.28 Ett 

annat exempel på en tradition som undersöker relationen mellan medier och individer är 

effektforskning. Även effektforskningen har sin grund i ett samhällsvetenskapligt intresse och 

utgår ifrån en linjär kommunikationsmodell över meddelandets väg mellan sändare till 

mottagare 29 . De båda traditionerna kompletterar varandra när den centrala frågan i 

effektforskningen handlar om vad medierna gör med individen samtidigt som 

användarperspektivet handlar som vad människorna gör med medierna.30 

 

27 Norlund s.55 
28 Elihu Katz, Jay G Blumer, & Michael Gurevitch, Uses and Gratifications Research, Oxford Journals, The 
Public Opinion Quaterly, 1973-1974,  s. 509-523. 
29 Mats Ekström, & Larsåke, Larsson, (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 2000, 
s. 275. 
30 Ekström & Larsson s. 275. 
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Användarperspektivet menar att medieanvändning i många fall ses som ett uttryck för att 

tillfredsställa individers mänskliga behov.31 Mediernas roll för individen handlar alltså om att 

tillfredsställa sina behov genom mediets olika så kallande belöningsfaktorer. 32  Nedan 

presenteras olika teoretiska kategorier, som försöker förklara varför människor använder 

medier:33 

 

o Kognitiva behov - som är relaterade till mediernas informationsfunktion. Det handlar 

om individens behov av att ta del av information och att utveckla kunskap och 

förståelse för sin omgivning. Ett behov som är starkt sammankopplat med 

tillfredställandet av människans nyfikenhet. 

o Känslomässiga behov - som handlar om individens estetiska och känslomässiga 

upplevelser, vilket relaterar till mediernas nöje och underhållningsfunktion.  

o Personliga behov - som syftar till att stärka individers trovärdighet, status, stabilitet 

och självförtroende. I ett längre perspektiv önskar individen bidra till en positiv och 

solid självbild.   

o Sociala behov - som handlar om att stärka relationer och kontakten med familj, 

vänner och med omgivningen i allmänhet. På längre sikt handlar det om individens 

önskan om tillhörighet i samhället. 

o Eskapistiska behov - vilket beskriver användningen av medier som ett verktyg för 

verklighetsflykt och spänningsupplevelse. Individen flyr vardagen och söker någon 

form av avkoppling. 

 

Dessa belöningskategorier eller exempel på människans medierelaterade behov, utvecklades 

av Katz, Gurevitch och Haas och la en grund för användarperspektivet med sin forskning 

kring 1970-talet.  Många studier har genomförts sedan dess och genomförs fortfarande i 

användarperspektivets anda.34  

 

Som en motsats till varför människor använder medier presenteras nedan ett antal mediala 

underhållningsfunktioner vars syfte är att tillgodose våra mänskliga behov. Dessa utformades 

31 Jan-Erik Nordlund, Television och socialisation – om televisionen betydelse för vår verklighetsuppfattning, 
Lund, Studentlitteratur, 1996, s. 55. 
32 Nordlund s.57. 
33 Elihu Katz, Michael Gurevitch, & Hadassah Haas, On the Use of the Mass Media for Important Things, 
American Sociological Review, 1973, s. 164-181. 
34 Ekström & Larsson s. 274. 
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först av Lasswell och har senare formulerats vidare av McQuail, Blumler och Brown.35 Enligt 

typologin nedan kan massmedierna ha fyra olika funktioner för individen – 

övervakning/information, verklighetsflykt, identitetsskapande och social integration: 

 

o Medierna förser oss med information om omvärlden (bevakning och 

informationsfunktion). 

o Medierna hjälper oss att undkomma den vardagliga rutinen och problemen, samt ger 

oss möjlighet till känslomässig utlevelse (escape/diversion). 

o Medierna kan verka som ett verktyg för att förstärka individuella värderingar och 

utgöra en typ av personlig referenspunkt (personal identity). 

o Till sist kan medier erbjuda ställföreträdande umgänge och förse oss med information 

som är användbar i umgänget med andra människor (social integration). 

 

3.2 Medier och makt 
I sin forskning inom användarperspektivet, argumenterade John Fiske bland annat för att ett 

meddelande är endast vad publiken uppfattar att det är.36 I hans bok Television Culture har 

han utifrån ett användarperspektiv och undersökt TV-mediets roll i samhället. 37 Enligt Fiske 

går det alltså inte att betrakta folket eller TV-publiken som en homogen grupp med 

gemensamma nämnare. Folket är varken något stabilt eller enhetligt utan som något som är 

kortvarigt och något som ständigt förändras. 38 Det kommer därför alltid att uppstå olika 

åsikter om, och olika reaktioner till det som syns i medier och det är inget som på förhand går 

att förutse. Utifrån Fiskes resonemang kring hur publikens oförutsägbarhet är därför 

popularitet ett svårt värde att studera. 

Fiske resonerar också kring medier och makt. Han beskriver maktrelationen mellan TV-

medier och samhället som en tvåvägskommunikation. 39  Det betyder med andra ord att 

människan har makt över TV-mediet och TV-mediet har makt över människan. Makten 

betraktas enligt Fiske som en social makt, som TV-mediet får genom att producera något 

populärt. Människan har makt över TV-mediet genom sina spridda och flyktiga åsikter om 

vad som anses vara populärt.40 

35 Dennis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, London, Sage Publications, 2005, s. 425. 
36 Gordon  s. 17. 
37 John Fiske, Television Culture, New York, Routledge, 1992. 
38 Fiske s. 310. 
39 Fiske s. 314-315. 
40 Fiske s. 314. 
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3.3 Encoding/Decoding modellen 
Stuart Halls kända artikel Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973) om 

kommunikationsteori, blev en väldigt omtalad och beprövad teori inom medieforskning. I sin 

artikel riktar han kritik till den masskommunikationsforskning som beskriver 

kommunikationsprocessen som ett kretslopp eller en spiral. Kritiken riktas mot att dessa 

kommunikationsmodeller - bestående av sändare/meddelande/mottagare- är för linjära och 

saknar förankring i tid och rum.41 Genom Halls encoding/decoding-modell redogörs istället 

masskommunikationen som en meningsskapande process i ett flertal olika steg, men också 

som en process som påverkas av de sociala strukturer där meningsskapandet äger rum.42 De 

sociala strukturerna har en påverkan på meddelandets produktionsprocess som inte går att 

bortse ifrån, enligt Hall.43 

Meddelanden som skapas blir också inkodade (encoding) med de värderinger som är 

dominerande i samhället; meddelandet blir därför en produkt av den dominerande ideologin.44 

Den dominerande ideologin anger de rådande maktförhållandena och den rådande 

samhällsordningen som någonting accepterat och naturligt. Dominans betyder i det här 

sammanhanget att vissa innebörder kommer främjas framför andra i en text och detta kallar 

Hall för den gynnande innebörden (the preferred reading). 45  Nästa skede i Halls 

kommunikationsmodell redogör för avkodning (decoding) vilket sker när meddelandet når 

mottagaren. Centralt i Halls encoding/decoding-modell är teorin om att ett och samma 

meddelande kan tolkas på flera olika sätt. Det inte är endast avsändaren som bestämmer 

betydelsen i meddelandet utan mottagaren bidrar också med sin tolkning till betydelsen, 

utifrån sin sociala och kulturella bakgrund. Hall uppfattar alltså inte publiken som passiva 

utan som aktiva mottagare och detta genererar i en bred vidd av olika tolkningar av samma 

meddelande. Några kommer alltså ta emot, förstå och acceptera budskapet medans andra 

kommer missförstå och förkasta innehållet. För att förklara lite mer ingående hur ett 

meddelande kan tas emot, har Hall definierat tre olika förhållningssätt till hur mottagen kan 

avkoda textens innehållande budskap på: 

 

41 Gigi Meenakshi Durham, & Douglas M Keller, Media and cultural studies, Keyworks, Blackwell publishing, 
2006, s. 163. 
42 Ekström & Larsson s. 277. 
43 Durham & Keller s. 163. 
44 Ekström & Larsson s. 277. 
45 Durham & Keller s. 169. 
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o Dominant tolkning. Mottagaren tolkar texten inom ramen för den gynnande 

innebörden och man ifrågasätter inte den ideologi som kommer i uttryck genom 

programmets innehållande koder. 

o Förhandlande tolkning. Här laborerar mottagaren med andra tänkbara innebörder 

som inte kommer till uttryck genom texten, men i grunden accepterar man den 

dominerande ideologin. 

o Oppositionell tolkning. Mottagaren uppfattar den gynnande innebörden men 

avfärdar de värderingar och normer som kommer till uttryck och tycker dessa är 

felaktiga. Mottagaren betraktar texten här som ett uttryck för den dominerande 

ideologin och anser att den inte är legitim. 

 

Halls encoding/decoding modell har används flitigt inom receptionsstudier där forskningen 

ofta har som avsikt att undersöka TV-publiken och deras reflektioner och relation till TV-

mediet. Grundidén till receptionsstudier är att det inte går att förutse hur publiken kommer 

förstå och förhålla sig till texten genom att bara studera texten. Publiken måste också 

betraktas som aktiva meningsskapare som gör egna tolkningar av textens innehåll. Frågan 

enligt Hall blir då om den dominerande ideologin upprätthålls eller inte, en fråga som måste 

besvaras genom empiriska studier.46 Vi anser precis som Hall att publiken måste betraktas 

som aktiva meningsskapare och därför avser vi att undersöka hur de förhåller sig till reality 

program utifrån Halls tre förhållningssätt; dominant-, förhållande och oppositionell tolkning.  

 

Ett exempel på en studie som har anammat Stuart Halls encoding/decoding modell är David 

Morleys Nationwidestudie. 47  Studien hade som avsikt att ta reda på om TV-magasinet 

Nationwide verkade för att reproducera den dominerande ideologin, och om tittarna kunde 

uppfatta dessa koder och förkasta eller acceptera dem. Som en kritik till Halls 

encoding/decoding modell upptäckte Morley att Hall överbetonat betydelsen av människors 

klasstillhörighet i producerandet av olika tolkningar av ett meddelande. Detta resonemang 

kunde styrkas ifrån resultatet från Nationwidestudien som exempelvis visade på att människor 

gjorde samma tolkningar av ett TV-program, trots stora klasskillnader.48  

 

 

46 David Morley, Television, Audiences & Cultural Studies, Routledge, London, 1992, s. 67-111. 
47 Ekström & Larsson s. 277-279. 
48 Fiske s. 63. 
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4 Metod 
Här kommer vi att redogöra de metoder som vi använt i studien. Först beskriver vi val av 

intervjumetod samt vilket urval som gjorts. Sedan förklarar vi vilken analysmetod som vi 

använt oss av och varför vi valde just den metoden. 

 

4.1 Material/Avgränsningar 
Vår studie kommer belysa reality-TV utifrån ett publik- och mottagarperspektiv i nutidens 

Sverige, vi avser därför inte med denna studie att undersöka själva TV-produktionen. För att 

besvara våra forskningsfrågor kommer vi använda oss av fokusgruppsundersökningar och på 

så vis försöka fånga tankar och åsikter från reality-TVs publik. Inför våra 

fokusgruppsundersökningar formulerade vi en intervjuguide som är baserad på våra 

forskningsfrågor. Frågorna är öppet formulerande och ämnar generera självständiga 

reflektioner och svar under samtalets gång utan för stor inblandning av oss som moderatorer. 

Vi valde att begränsa oss till tre aktuella, svenskproducerade TV-program som alla faller 

inom olika subkategorier (dejtingsåpa, helpreality och yrkessåpa) inom reality TV, detta för 

att kunna överblicka genrens olika karaktäristiska drag och nyanseringar.    

 

4.2 Receptionsanalys 
Mats Ekström och Larsåke Larsson skriver att ”Receptionsanalysens syfte är att studera de 

olika sätt att tolka och förstå som skapas i TV-tittarnas möte med texten”.49 Receptionsstudier 

handlar alltså om två saker; att analysera själva texten för att synliggöra de meningsskapande 

element som texten innefattar, men också på att analysera TV-tittarnas tolkningar och hur de 

skiftar med avseende på skilda kulturella och sociala erfarenheter.50 McQuail bekräftar det 

faktum att grunden i tillvägagångssätt inom receptionsstudier är teorin om att mediala 

meddelande aldrig kan förväntas få endast en tolkning, eftersom i samma stund som 

meddelande lämnar producenten är det öppet för flertaliga och fria tolkningar. Det är dessa 

fria tolkningar som utgör själva grunden för receptionsstudier. 51 Syftet med föreliggande 

studie är således densamma; att genom fokusgruppsdeltagarnas fria tolkningar av reality- TV 

beskriva hur de uppfattar mötet med program inom TV-genren. Vi kommer först att studera 

fältet utifrån receptionsanalysens två grundläggande moment– först ska vi själva som forskare 

49 Ekström & Larsson s. 273. 
50 McQuail s. 73. 
51 McQuail s. 73. 
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undersöka och ta del av reality-TV-utbudet som finns idag för att därefter vända vår 

uppmärksamhet till publiken för att förstå reality-TV utifrån publikens perspektiv. 

Tolkningarna som respondenterna gör kommer att bedömas enligt Halls begreppsram som 

beskriver tre förhållningssätt för hur en mottagare uppfattar ett meddelande; dominant-, 

förhållande och oppositionell tolkning. Tolkningarna kommer också att bedömas utifrån Katz, 

Gurevitch och Haas klassificering över medierelaterade behov för att förstå vilka motiv som 

ligger bakom varför man tittar på reality -TV.   

 

4.3 Empiri kring filmklipp 
Vårt forskningsfält begränsas till tre reality-TV-program som är aktuella på TV-tablån och 

sänds i Sverige. Programmen vi har valt är: De dejtbara, Lyxfällan, Svenska Hollywoodfruar.  

Vi kommer nedan att kort sammanfatta dessa program: 

 

4.3.1 De dejtbara 

De dejtbara är en reality-serie som har visats i åtta avsnitt på Kanal 5 under hösten 2013.52 

Det är ett dejtingprogram som handlar om åtta singlar med en funktionsnedsättning som dejtar 

och söker efter kärleken. Programmet är baserat på den brittiska förlagan ”The 

undateables”.53 

 

4.3.2 Lyxfällan 

Lyxfällan faller inom subkategorin helpreality och sänds på TV3. Serien går ut på att personer 

med trasslig ekonomi tar kontakt med programmet, som i sin tur sänder ut två 

ekonomer/coacher för att få fullmakt över den ansökandes strulande ekonomi.54 

Serien har pågått sedan 2006, och sände 2013 sin 15:e säsong. 

 

4.3.3 Svenska Hollywoodfruar 

Svenska Hollywoodfruar sänds på TV3 och är i år (2013) inne på sin sjätte säsong. 

I programmen under 2013 följer man fyra, från grunden, svenska kvinnor och deras liv i 

Hollywood.55 

52 Kanal 5 play De dejtbara. 
53 Channel4 Episode Guide. 
54 TV3 Lyxfällan. 
55 TV3 Svenska Hollywoodfruar. 
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Serien handlar om att skildra hur livet som en Hollywoodfru kan se ut och präglas av mindre 

intriger mellan de deltagande kvinnorna. 

 

Eftersom dessa tre program är relativt nya har de heller inte blivit lika uppmärksammade i 

forskningssammanhang som exempelvis Big Brother och Robinson, därför kommer vi även 

att se minst ett avsnitt från våra tre utvalda serier. Detta gör vi för att själva bilda oss egna 

visuella tolkningar till att se vad för liknande drag de tre serierna har, vad som skiljer dem åt, 

vilka känslor dessa frambringar hos oss och formulera passande frågor att ställa i vår 

fokusgruppsundersökning. Svårigheten med ett sådant tillvägagångssätt kan vara att inte låta 

våra egna åsikter forma samtalet med de personer som ska representera tv-publiken i vår 

studie, något som vi kommer arbeta aktivt med för att förhindra. 

 

4.4 Fokusgrupper 
Vår primära metod är att använda oss av är fokusgrupper. Enligt Wibeck är “Fokusgrupper är 

en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 

forskaren”56. Fokusgrupper är en bra forskningsteknik när det kommer till att samla in data 

som kan bestå av åsikter, attityder, tankar och uppfattningar.57 Ytterligare författare som har 

behandlat metoden fokusgrupper är Göran Ahrne och Peter Svensson (et al). Enligt dem är 

fokusgrupper användbara när man som forskare vill utforska hur människor tänker och 

samtalar om ett specifikt ämne samt för att ta reda på vad och varför deltagarna tycker som de 

gör.58 

 

4.5 Vår studie 
Nedan kommer vi gå in på hur vår studie och våra fokusgrupper gick till. Vilket urval vi 

gjorde. Vad vi tänkte på inför fokusgrupperna och hur vi valde att dokumentera resultatet vi 

fick fram från fokusgrupperna. I slutet av metodkapitlet kommer kritik tas upp gentemot vårt 

tillvägagångsätt och våra val. Detta för att vi anser det vara relevant för läsaren att veta vad vi 

reflekterat kring genomförandet av studien. 

 

56 Viktoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Studentlitteratur, 
2010, s. 25. 
57 Wibeck s. 21-22. 
58 Göran Ahrne, & Peter Svensson, (red.) Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Malmö, 2011, s. 71. 
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4.5.1 Deltagare/Urval 

Studien består av två fokusgrupper med fyra deltagare vardera. Vi valde att använda oss av 

just fyra deltagare per grupp för att undvika att gruppmedlemmar fungerar som medlare, 

vilket fallet kan vara i en triad (tre), och för att undvika subgrupper, vilket är en chans som 

ökar vid en fokusgrupp på över sex personer.59  

 

Vårt strategiska urval 60 var, som vi tidigare nämnt, att vi strävade efter att deltagarna i 

fokusgrupperna ingick i kategorin reality-TV-tittare. Det är även detta som är det enda som 

alla deltagare (mer eller mindre) har gemensamt med varandra. Vissa personer i vårt urval 

följde någon eller några av de ovanstående serierna ideligen medan andra sett tidigare 

säsonger eller enstaka avsnitt ur någon av seriernas säsonger från året som gått. 

I studien rekryterades våra deltagare genom att använda en kontaktperson. Denna 

kontaktperson fick endast reda på själva huvudtemat (reality-TV) och det övergripande syftet, 

vilket således gjorde att även kontaktpersonen själv kunde delta i fokusgrupperna. En fördel, 

som vi upptäckte, med att använda sig av kontaktpersoner var att vi åstadkom aktiva 

fokusgrupperingar som inte hade svårt att diskutera, få sina röster hörda och vågade tycka 

olika. Grupperna blev förmodligen så kommunikativa med varandra då medlemmarna inom 

grupperna var bekanta sedan tidigare och att det således blev naturligt att anförtro sig till 

varandra.61 

 

Vi var medvetna om att individuella faktorer kring deltagare i en fokusgrupp skulle kunna 

komma att påverka gruppens diskussion och i slutändan vår datainsamling. T.ex. så kan vissa 

individer ha svårare att tala med äldre eller individer som har en högre karriärstatus. Därför 

valde vi även att ta hänsyn till några demografiska variabler innan vi rekryterade deltagare till 

våra fokusgrupper. 62  Med detta sagt menar vi inte att vi strävade efter att täcka in ett 

representativt urval av allmänheten, utan vi valde att avgränsa oss till studenter vid Högskolan 

i Halmstad och på så sätt få en gemensam socioekonomisk bakgrund och kunskap som 

förhoppningsvis underlättade interagerandet i fokusgrupperna.63 

 

59 Wibeck s. 62. 
60 Wibeck s. 66. 
61 Wibeck s. 65. 
62 Wibeck s. 29. 
63 Wibeck s. 30. 
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Samtliga deltagare var i vår studie i åldrarna 20 till 24. Då deltagarna hittades med hjälp av en 

kontaktperson blev könsurvalet olika per gruppering. Den ena gruppen bestod av fyra tjejer 

och den andra gruppen av två kvinnor och två män. 

 

I dokumentation- och resultatdelen nedan kommer de två fokusgrupperna kallas för A och B. 

Fokusgrupperna består som tidigare nämnt av fyra kvinnor i den ena och två kvinnor och två 

män i den andra. 

I grupp A (som bestod av fyra kvinnor) och grupp B (som bestod av två kvinnor och två män) 

kallas således deltagarna vid sin könstillhörighet följt av grupptillhörighet samt följt av en 

gruppsiffra från 1 till 4 inom parantes, t.ex. ”Kvinna (grupp A nr3) hävdar...”. 

Varje deltagare i respektive grupp har fått en siffra från 1 till 4 för att på lättare sätt kunna se 

vilken respondent som tyckt till i frågan. Vi valde att använda oss av siffror istället för namn 

då två deltagare ville vara anonyma, således ansåg vi det bättre att vara konsekventa och 

använda oss av samma siffersystem för samtliga respondenter. 

Vi valde även att genomföra skriftliga inbjudningar till var och en av våra deltagare innan 

fokusgrupperna förverkligades, deltagarna fick detta skickat till sig via mail eller genom att vi 

överlämnade inbjudan till kontaktpersonen som sedan visade denna för resterande tänkta 

gruppmedlemmar. Avsikten med inbjudan var att påminna om mötet, samt till att 

gruppdeltagarna ska få en första kontakt med oss som genomför studien.64 Ytterligare en 

positiv aspekt av att använda sig av inbjudan märkte vi var då deltagarna fick ett nummer och 

en e-post att vända sig till ifall de hade frågor eller var tvungna att meddela frånvaro. Detta 

var något som säkerhetsställde att vi fick det antal deltagare som vi hade som avsikt att ha till 

varje fokusgrupp. 

 

4.5.2 Studiens genomförande 

Vi har valt att använda oss av ostrukturerade fokusgrupper med några färre semistrukturerade 

temafrågor. Metoden valde vi eftersom vi ansåg att den var fördelaktig när det kommer till att 

undersöka individers känslor och värderingar. Vi strävade efter en fri och öppen diskussion 

men ville samtidigt hålla samtalsämnet till det aktuella forskningsämnet. Ostrukturerade 

fokusgrupper är ett bra tillvägagångssätt om man vill åstadkomma en fri diskussion och för att 

få tag på de föreställningar om reality-TV som kan komma att vara relevanta för våra 

frågeställningar. Ytterligare en fördel med att låta fokusgrupperna vara någorlunda 

64 Wibeck s. 83. 
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ostrukturerade är att deltagarnas egna intressen kan analyseras, samt att vi utifrån våra 

frågeställningar kommer kunna se om våra gruppmedlemmar naturligt låter diskussionen röra 

sig kring samma aspekter av reality-TV som vi själva är intresserade av och har valt att 

studera.65 

Innan studien genomfördes skapade vi en intervjuguide med några få men breda frågor. Dessa 

utformade vi för att identifiera de problemområden som kan vara intressanta för vårt syfte 

med studien.66 Att använda sig av en mall med frågor märkte vi också var fördelaktigt att ha 

som hjälp när tystnad i en grupp uppstod, eller när deltagare kom ifrån ämnet alldeles för 

mycket. Då fungerade intervjuguiden som ett hjälpverktyg för oss moderatorer, så att vi 

smidigt kunde återkoppla till de ämnen som fokusgruppen hade för avsikt att undersöka.  

 

Tidslängden för var och en av fokusgrupperna satte vi till 60 min. Båda fokusgrupperna tog 

nästan lika lång tid att genomföra. Den första tog 45 min och den andra tog 40 min. 

Problematiskt var att på förhand veta hur lång tid varje fokusgrupp skulle ta, därför ansåg vi 

det fördelaktigt att inkludera extra mycket tid så att oförutsedda händelser minimerade 

påverkan av resultatet.67 Därför satte vi tiden per fokusgrupp till 60 min. 

Innan varje fokusgrupp startade valde vi att visa ett filmklipp på ca 8 min. Filmklippet hade 

som avsikt att fungera som ett typ av stimulusmaterial. Svårigheten när man väljer att arbeta 

med stimulusmaterial är att upprätthålla ett fritt diskussionsklimat och inte låta materialet ta 

för mycket fokus. Valet av stimulusmaterial måste övervägas noggrant för att undvika detta.68 

Därför valde vi att slumpa fram de klipp som vi tänkte använda oss av i filmklippet. Vi 

slumpade således från 3:ans och 5:ans Youtube-kanaler och inriktade oss på avsnittsintron till 

2013 års serier, det vill säga Svenska Hollywoodfruar säsong 6, Lyxfällan säsong 15, De 

dejtbara säsong 1.  

 

Vi valde även att fokusera på de miljöfaktorer som skulle kunna komma att påverka 

genomförandet av våra fokusgrupper. En sådan miljöfaktor var t.ex. att vi valde att genomföra 

våra fokusgrupper i ett studierum på Högskolan i Halmstad som inte var allt för stort, något 

som vi tänkte skulle hjälpa interaktionen inom fokusgrupperna, eftersom det finns forskning 

som visar att gruppers interaktion kring en uppgift är mer intensiv i små rum.69 

65 Wibeck s. 57. 
66 Wibeck s. 58. 
67 Wibeck, s. 69. 
68 Wibeck s. 79. 
69 Wibeck s. 32. 
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4.6  Dokumentation och kodning av fokusgrupper 
Dokumentationen av fokusgrupperna genomfördes med hjälp av en diktafon (bandspelare). 

En fördel med att använda ljudinspelning är att det skapar en miljö som är så naturlig som 

möjligt, deltagarna tänker för det mesta inte på att diktafonen är närvarande och talar således 

fritt.70 

Problematiken som uppstår är att det kan vara svårt att i efterhand observera vem av 

deltagarna som säger vad, därför valde vi att även föra mindre anteckningar som 

säkerhetsställde så att vi hade koll på vem som talade.71 

När det kom till att bearbeta den insamlande empirin vi fick fram valde vi att transkribera de 

samtal som fokusgrupperna genererat genom att analysera ljudinspelningarna i efterhand.  

Transkriberingen av ljudinspelningarna genomfördes utifrån en skriftspråksnormerad nivå.72 

Vi fokuserade således på att återge det huvudsakliga innehållet i samtalsgrupperna, och inte 

på oavslutade meningar. Detta transkriptionsmaterial kommer inte inkluderas i själva 

uppsatsen då detta inte fyller någon funktion och tar för mycket plats i arbetet. I 

nästkommande avsnitt i föreliggande studie redovisas analysen och resultatet av 

fokusgrupperna, och där kommer även en del citat från transkriberingen tas upp. I 

diskussionen som följer kommer resultatet förstås och tolkas utifrån Stuart Halls 

encoding/decoding modell och Katz, Gurevitch, och Haas typologi över medierelaterade 

behov. 

 

4.7 Kritik mot metoden 
Innan vi genomförde fokusgrupperna reflekterade vi mycket kring vad för problem vi skulle 

kunna tänkas få och de problem som uppstod under studiens gång.  

Hade vi till exempel strävat efter att åstadkomma fokusgrupper där deltagarna besatt olika 

socioekonomiska bakgrunder förstår vi att vi förmodligen skulle nått en bredare publik, dock 

skulle detta tagit mer tid att genomföra. Dessutom hade en diskussion med olika 

socioekonomiska bakgrunder kunnat försämra kvalitén på data som fokusgrupperna har som 

avsikt att generera, då det ofta mellan individer bildas sociala uppfattningar om vem som har 

hög och låg status i gruppen. 

70 Wibeck s. 91. 
71 Wibeck s. 91. 
72 Wibeck s. 96. 
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Tidigare receptionsforskare har fått kritik för gruppintervjusfasen. En sådan kritik kan till 

exempel vara kring själva situationen som skapats för Tv-tittandet och att den följande 

diskussionen i fokusgruppen inte liknar den normala situationen, det vill säga situationen som 

uppstår när man tittar hemma på ett program.73 Den problematiken begränsade vi genom att vi 

verkställde våra fokusgrupper i miljöer som deltagarna (studenter) var förtrogna med 

(Högskolan i Halmstad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Ekström & Larsson s. 280. 
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5 Resultat 
Vi kommer här att redovisa svaren från våra respondenter i fokusgrupperna. Resultatet är 

indelat efter uppsatsens två frågeställningar. Resultaten ligger till grund för analysen som 

kommer i nästkommande kapitel. 

 

5.1 Motiveringar till att titta på reality- TV 
När vi frågade deltagarna i våra fokusgrupper om varför de tittar på reality-TV fick vi många 

likartade svar inom de båda fokusgrupperna. En kvinna inledde samtalet med att berätta om 

orsaker till reality-TVs popularitet med att säga:  

”- Jag kan känna att det är enkelt att ta till sig.” (grupp B, deltagare 1) 

Hennes åsikt kan tolkas och beskrivas som en form av eskapistiskt behov, att genom ett enkelt 

underhållningsformat fly vardagen och koppla av.  

 

Samtalet fortsatte och en man gav sin åsikt på hur han upplevde reality-programmen och såg 

främst två anledningar till varför de tittar – intresset för hur andra har det i sin vardag och en 

form av kunskapsinhämtning som underhållning: 

”- Om man tar lyxfällan till exempel, så tror jag att man ska väl på ett visst sätt känna igen 

sig i det, eller kunna tycka att ’nä så har inte vi det, hur kan folk ha det så’? Samtidigt som 

det kanske ska vara lite lärande för folk som tycker det är kul att se på andras misstag.” 

(grupp B, deltagare 2) 

I hans resonemang ser vi både kopplingar till kognitiva och sociala behov, eftersom individer 

genom dessa program både utvecklar sin egen kunskap men också på ett samhälleligt plan 

genom att betrakta och bedöma de olika situationer som uppstår i TV-rutan.  

 

En kvinna fortsatte diskussionen med att beskriva sina egna erfarenheter av frågan – vilket 

reality-program som hon brukar titta på och orsaken till varför hon tittade: 

”- Jag tittar på Hollywoodfruar. Maria Montazami är sjukt rolig att kolla på, och Gunilla 

Persson är så jävla dum i huvudet så man måste få höra vad hon säger.” (grupp B, deltagare 

3) 

Hennes svar beskriver både ett känslomässigt och, även här ett eskapistiskt behov. Hon tycker 

att det är underhållande, nära på en spänningsupplevelse och hon beskriver dessutom starka 

känslor för personligheterna i programmen.  
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Liknande respons på denna fråga fick vi i vår andra fokusgrupp där en kvinna svarade att man 

genom reality-program lätt kan avläsa vilket slags beteende eller handlande i samhället som är 

accepterat och inte: 

”- Jag tror det är många som kan spegla sig i eller se ner på de här på personerna 

eller se upp till någon person.” (grupp A, deltagare 1) 

Detta resonemang kan precis som tidigare kopplas till kognitiva-, personliga och sociala 

behov, att genom reality- TVs informationsfunktion utvecklas både kunskap om jaget och om 

relationen sin omgivning.  

 

En kvinna bidrog till samtalet med en annan aspekt och ett rent känslomässigt behov till 

varför man tittar på reality- TV: 

”- Jag tror jag kollar för att jag tycker att det är kul när de gör bort sig. Eller De dejtbara 

gör ju inte bort sig men de är udda på ett sätt som man ändå tycker är lite kul att titta på.” 

(grupp A, deltagare 2) 

 

Som ett sista inlägg i konversationen gav en kvinna sin syn på saken genom att prata om 

nyfikenheten som uppstår kring reality-genrens sätt att skildra människor på, särskilt kring hur 

andra har det och lever sina liv. Detta beskriver också samtidigt känslomässiga- och 

eskapistiska behov: 

”- Jag tänkte typ på Hollywoodfruar. Man vill ju veta hur Maria Montazamis man har det, de 

har ju fint hus man vill ju se hennes garderober, sånt vill jag se i alla fall. Hur de bor och hur 

fint de har och det, och vad hon gör på dagarna för hon jobbar ju liksom inte med 

någonting.” (grupp A, deltagare 3) 

 

5.2 Tankar och värderingar om underhållningen i reality-TV  
För att få fram publikens tankar om reality-TV ställde vi frågor som både tog upp vad 

deltagarna tänker och känner när de hör reality-TV, samt vad deltagarna anser är 

underhållande i dessa eller liknande reality-program i dagens TV-program. Genom dessa 

frågor försöker vi avläsa hur deltagarna värderar underhållningen och om de gör något 

personligt ställningstagande angående reality-genren. Svaren från dessa frågeställningar delas 

in utefter Halls encoding/decoding. Det vill säga, svaren definieras utefter de tre 

förhållningssätt till hur mottagaren avkodar texten på; den dominanta-, förhandlande och det 
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oppositionella behållningssättet. Således är det citat som faller under ovannämnda teori som 

kommer att användas, då resterande citat inte fyller någon funktion till studien. 

 

När vi ställde frågan om vad deltagarna tänker på när de tänker på dagens reality-program, 

fick vi i vår ena fokusgrupp väldigt korta och koncisa svar från deltagare. Citat som tolkas 

som en oppositionell tolkning då de ifrågasatte reality som program och applicerade negativt 

gensvar gentemot genren.  

Manlig deltagare (grupp B nr2): 

”- Billig TV.” (grupp B, deltagare 2) 

Manlig deltagare: 

”- Förnedrings-TV.” (grupp B, deltagare 4) 

Kvinnlig deltagare: 

”- Förlöjligande.” (grupp B, deltagare 1) 

 

Ett resonemang, som går att tolka som en förhandlande tolkning då det diskuterar utefter 

programmens syften, kom från en manlig deltagare som beskrev hur han upplevde de tre tv-

programmen som det diskuterades kring. Han formulerade sig såhär:  

”- Det är så jobbigt med sådana där program för man vet inte om man skrattar med dem eller 

åt dem.” (grupp B, deltagare 4) 

 

I den andra fokusgruppen resonerade och diskuterade deltagarna mer kring frågan om vad de 

får för känsla när de tittar på reality-program som visas. Det första citatet var en förhandlande 

tolkning som kom från en kvinna som uttryckte att:  

”(…)på nått sätt är det alltid någon som är utsatt, som ska… Alltså de här i de dejtbara, det 

är dubbelsidigt, såklart att de ska få vara med på TV men samtidigt så blir de ju utnyttjade för 

programtid(…)”(grupp A, deltagare 3) 

 

En stund senare i diskussionen var det en annan kvinnlig deltagare som utifrån de andra 

deltagarnas resonemang uttryckte en förhandlande tolkning och en allmän retorisk fråga om 

underhållningsproduktionen: 

”- Men frågan är, kring alla de här programmen, om det är någon som faktiskt har skapat 

programmen för att hjälpa till eller om de har skapat det för underhållningens skull?” (grupp 

A, deltagare 1) 
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Den första dominanta tolkningen, som således inte var ifrågasättande gentemot innebörden av 

programmet, kom från en annan kvinnlig deltagare som uttryckte sig såhär kring programmet 

Lyxfällan och just värdet kring programmet: 

”- Men jag tänker typ att Lyxfällan är den, av de här i alla fall, som är bra att titta på för det 

har ändå ett bra budskap om man säger.” (grupp A, deltagare 4) 

 

Diskussionen fortsatte och bytte fokus ifrån Lyxfällen till De dejtbara och samma kvinnliga 

deltagare som ovan gjorde en förhandlande tolkning av programmet som löd:  

”- Jag vet inte ifall det är moraliskt, eller jag kan bli lite så här att jag vet inte ifall det är 

moralisk rätt att skratta.” (grupp A, deltagare 4) 

 

På frågan vad underhållningen är i dessa reality-program, och varför de tror att de är så 

populära fick vi många olika svar i båda grupperna. Nedan citeras några av de många 

resonemang deltagarna uttryckte. I den första fokusgruppen uppkom två dominanta tolkningar 

då två av de kvinnliga deltagarna menade att reality-program är underhållande eftersom: 

”- Det är ju kul å se på blåsta människor.” (grupp A, deltagare 2) 

”- Man känner ju sig rätt bra själv.” (grupp A, deltagare 3) 

 

En tredje kvinna uttryckte även hon en dominant tolkning då hon valde att uttala sig specifikt 

om de som deltar i programmet Lyxfällan: 

”- De är ju underhållande att se hur de lyckas sätta sig i den situationen?” (grupp A, 

deltagare 3) 

 

Samma kvinnliga deltagare gjorde en förhandlande tolkning genom att resonera kring 

underhållningen i reality-genren: 

”- Jag tror att underhållningen som finns på olika nivåer, du har underhållning som är 

roande och du har underhållning mer som intressant. Jag tror det finns olika sorters 

underhållning.” 

 

I den andra fokusgruppen uppkom en oppositionell tolkning från en kvinnlig deltagare när vi 

frågade vad som var underhållande med reality-TV. Hennes personliga reflektion avfärdade 

de normer och värderingar som kommer till uttryck i genren reality. Hon uttryckte sig såhär: 
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”- Jag tycker sådant här är pinsamt att titta på. 

Jag skäms och mår dåligt själv när jag tittar på det.” (grupp B, deltagare 1) 

 

När vi sedan ställde frågan kring reality-programmens populäritet fick vi lyssna till längre 

resonemang. Det första resonemanget, som tolkas som en dominant tolkning av texten, kom 

ifrån en manlig deltagare kring programmet Lyxfällan: 

”- (…)ganska skönt att kolla på någon som har skulder på en halv miljon när man själv är lite 

halvpank.” (grupp B, deltagare 4) 

 

Vidare, avslutades diskussionen kring underhållnings faktorer med två längre tankegångar. 

Det första citatet är en förhandlande tolkning ifrån en kvinna som sammanfattade 

underhållningsvärdet i de tre programmen som stod i fokus. 

”- Lyxfällan kan vara att man ska lära sig någonting av det, att man då får en insikt på sitt 

egna liv lite. Men Hollywoodfruar känner jag kanske för att det är att folk vill få en insikt i 

hur det är att leva i Hollywood. Annars så tycker jag nog att de flesta tycker det är kul för att 

se någon som är dum i huvudet, så blir det roligt för den sakens skull. Eller så. 

Men annars vet jag inte varför det är så stort.” (grupp B, deltagare 1) 

 

Det andra avslutande citatet beskriver en kvinnas personliga reflektion som också går att 

beskriva som en dominant tolkning. Här väljer hon att uttala sig om, men inte ifrågasätta, vad 

publiken förväntar sig av reality-TV och på vilket sätt reality-TV skiljer sig ifrån andra TV-

genrer. 

”- Jag tror vanlig TV är för tråkig, man vill följa någon som typ Montazami och sen så kan 

man följa hela familjen på Instagram. Det är liksom att man vill se någons liv mer tror jag än 

att man bara vill se en serie. 

Typ att följa hela vägen i tidningar och allting, det blir mycket mer än bara en serie.” (grupp 

B, deltagare 3) 

 

5.3 Kommentarer kring resultaten 
Vi vill börja med att understryka att det inte går att generalisera resultatet från två 

fokusgrupper som en allmängiltig sanning. Speciellt inte då dessa är snarlika varandra med 

samma typ ålder och liknande socioekonomiska bakgrunder. Syftet med studien är således 
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inte att nå någon absolut sanning, utan att undersöka fenomenet reality-TV och summera 

uppsatsen och dess huvudtema: reality-TV och hur det uppfattas i en receptionsstudie. 

Något som man här har kunnat konstatera är att det är svårt att få en samlad publiksyn på vad 

underhållningsvärdet kring reality-TV är. Förmodligen är detta svårt då underhållning är 

något som är väldigt individuellt. Vissa människor uppfattar t.ex. förnedringsmoment som 

underhållande medan andra förkastar det. Diskussion och en vidare analys kring resultatet 

följer i nästa kapitel. 
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6 Analys 
Vi kommer nedan att redovisa, analysera och diskutera resultaten från 

fokusgruppsundersökningarna. Det insamlande material vi fått fram från fokusgrupperna 

kommer tematiskt analyseras efter de frågeställningar vi har. Det viktigaste med en analys är 

att den följer en föreskriven sekventiell process. 74 Med andra ord, det viktigaste när det 

kommer till att starta en analys är att som forskare utgå från ett systematiskt tillvägagångssätt. 

De använda tillvägagångssätten tas upp i början av varje fråga, detta eftersom analysen skiljer 

sig mellan de olika frågeställningarna som vi ställt i studien. Därför lämpar sig olika 

teoretiska angripssätt varierande beroende på vad frågorna genererat för typ av data. 

 

6.1 Analys kring varför folk tittar på reality- TV 
På frågan varför folk tittar på reality-TV fann vi svar som stämmer överens med typologin 

över de medierelaterade behov som är utformade av Katz, Gurevitch och Haas75. De beskriver 

förhållandet mellan mediet och individen, och i vår studie beskriver det de behov som 

tillfredställs i relationen mellan människa och reality-TV. Reality-TV går att koppla till 

tillfredsställandet av alla dessa kategorier av mänskliga behov. Respondenterna i 

fokusgruppsundersökningarna samtalade kring behov som var kopplade till personliga- och 

kognitiva behov till varför vi tittar på reality-TV, som handlade om att stärka den personliga 

statusen och att erhålla nya lärdommar. Samtidigt var det många som höll med om att olika 

reality-program tjänar olika syften och uppfyller olika behov, trots att de befinner sig inom 

samma genre. Lyxfällan, som klassas som ett helpreality-program, var det programm som av 

båda fokusgrupperna uppfattades som mer kunskapsgivande än de andra två reality-

programmen, just på grund av att man som TV-tittare får en inblick i hur man sköter sin 

ekonomi genom andras misstag. Det är också intressant att notera att respondenter inom varje 

fokusgrupp också uppgav en känsla av belåtenhet av att se människor som har det värre ställt 

än de själva, vilket också kan ses som ett motiv till varför man vill titta på reality-TV. 

Belåtenheten går att koppla till ett eskapistiskt behov där man vill fly sin egen vardag in i 

någon annans för att få perspektiv på sin egen tillvaro. I ett längre perspektiv, genom att titta 

på andras misstag och känna att man är bättre själv, tillfredställs också det personliga behovet 

som syftar till att stärka den egna individens status, stabilitet och självförtroende. 

74 Wibeck s. 106. 
75 Katz, Gurevitch & Haas 1973. 
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Vi såg också exempel på uttalanden som utifrån Katz, Gurevitch och Haas klassificering över 

medierelaterade behov beskrev sociala och känslomässiga behov. Resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna visade att det på så vis också är möjligt att betrakta reality-TV som 

en del av en socialiseringsprocess. Misha Kavka bekräftar vår teori när hon hävdar att det inte 

längre är möjligt att anklaga reality-TV för att sakna ett socialt värde, eftersom många reality-

program skildrar berättelser som på olika sätt bidrar till TV-tittarens personliga vinning och 

till allmänhetens bästa.76  Ett flertal respondenter gjorde uttalande som indikerade att man 

som TV-tittare ofta bedömer och tar ställning till hur människor beter sig när de syns i TV-

rutan. Respondenterna accepterade eller förkastade olika beteenden och gjorde egna 

bedömningar om vem som gjorde rätt eller fel. Ett tydligt exempel på en sådan bedömning 

såg vi i respondenteras beskrivning av två karaktärer som framträder i samma reality-serie. 

Maria Montazamis karaktär och personlighet ansågs som något bra och underhållande att följa 

på TV, i motsats till Gunilla Persson som enligt flera respondenter ”var dum i huvudet”. TV-

tittaren stärker alltså sina värderingar genom att bedöma vem som är värd att se upp till och 

vem som är värd att se ner på, samtidigt bidrar detta på så vis till socialiseringen av samhället 

genom att stärka våra gemensamma värderingar om vad skillnaden är mellan vad som är rätt 

och fel. En socialiseringsprocess syftar just till detta, att sprida särskilda värderingar och 

normer som är dominerande och acceptabla i samhället77. Socialisation som process innebär 

också att sprida information och kunskap till människor som i ett längre perspektiv leder till 

att människor utvecklar en viss bild av dem själva och hur de uppfattar sin omgivning.78  

 

6.2 Analys kring underhållningen i reality-TV 
Denna studie utgår ifrån att människor är aktiva mottagare som själva bedömer innehållet av 

ett meddelande eller en text utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. Det som en TV-

tittare kan uppfatta som en självklarhet kan av en annan ifrågasättas och förkastas.79  Detta 

beror på att alla som tittar på tv har olika sociala och kulturella erfarenheter som påverkar hur 

vi tolkar och uppfattar ett TV-program.80 Det är dessa relationer och uppfattningar om värdet i 

reality-TV-program som vi har varit intresserade av att belysa under våra samtal i våra 

fokusgruppsundersökningar. Diskussionen med fokusgrupperna blev analyserade utifrån vad 

TV-tittarna accepterar inom reality-genren och vad de ifrågasätter. Resultatet kommer här att 

76 Kavka s. 112. 
77 Nordlund s. 43. 
78 Nordlund s. 43. 
79 Ekström & Larsson s. 273. 
80 Norlund s. 13. 

31 

                                                           



 Hannah Oksa & Patrik Pook 
Kandidatuppsats 

Medie- och kommunikationsvetenskap V13 
   
analyseras och diskuteras utifrån Halls definition av de tre förhållningssätt till hur mottagaren 

avkodar texten på; den dominanta-, förhandlande och den oppositionella behållningssättet. 

 

I våra fokusgruppsundersökningar fann vi exempel på olika uttalanden som stämde in på alla 

tre av Halls behållningssätt.81 Avkodningen och analyseringen av den insamlande data från 

våra fokusgruppsintervjuer avslöjar att vår första fokusgrupp var mer benägna att göra 

förhandlande och dominanta tolkningar av våra frågor om hur reality-TV uppfattas som TV-

genre och fenomen, än vår andra fokusgrupp. Den andra fokusgruppen innehåll fler inslag av 

uttalanden som gjorde oppositionella tolkningar och uttalanden om reality-programmen.  

 

Den dominanta tolkningen av reality-TV kan av respondenternas svar relateras till reality-

program som ansågs vara kopplat till ett gott syfte, exempelvis att respondenterna tyckte att 

Lyxfällan har ett utbildande och välgörande syfte.  Vi fann också en dominant behållning av 

sådana känslor som fick TV-tittaren att känna sig upplyft och överlägsen dem som deltar i 

reality-program, en känsla som reality som genre ibland tenderar att ge.  

Den förhandlande tolkningen av reality-TV som underhållningsfunktion var den tolkning som 

förekom mest i våra fokusgruppsintervjuer. Respondenternas förhandlande svar på våra frågor 

går att relatera till reality-genrens sätt att skapa underhållning på andras bekostnad. Det var 

många som uttryckte en tvetydighet kring reality-TV. Det uttrycktes bland annat att man som 

TV-tittare tycker att det är kul att titta på reality-TV, men att man också samtidigt skäms för 

att göra det. Många av våra respondenter pratade om reality-genrens underhållningsfunktion 

som tätt sammankopplad med en känsla av skepsis och dåligt samvete, samtidigt som flera av 

våra fokusgruppsdeltagare uppgav att de ändå gillar att följa och titta på programmen. Flera 

fokusgruppsdeltagare ställde sig frågande och förhandlande till om det verkligen är moralisk 

rätt att skratta åt och att bli underhållen av de personer och situationer som reality-TV ibland 

skildrar. Det var bland annat en deltagare som nämnde att han inte visste om han skrattade 

med dem eller åt dem, som deltar i reality-programmen. Likheter med ett sådant synsätt finner 

vi i Hills, Weibull och Nilssons bok om svenskarnas TV-användande, där även de fann att 

tittarna skäms över att titta på reality-TV.82 

 

Den oppositionella tolkningen av reality-TV kan av respondenternas svar kopplas till 

diskussionen om reality-TV verkligen speglar verkligheten. Många respondenter uttryckte en 

81 Durham & Keller s. 170. 
82 Hill, Weibull, & Nilsson  s 48. 
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misstro emot producerandet av reality-showerna och var osäkra på vad som är verklighet och 

vad som är iscensatt. Deras åsikter indikerar att reality-genrens syfte att objektivt skildra 

verkligheten inte går ihop med kravet på att skapa underhållning och sensations-TV.  

Respondenterna upplevde att reality-producenterna ofta försöker förställa och vinkla 

verkligheten, till exempel genom att välja ut personer som ska delta i reality-shower som är 

provocerande eller på något annat sätt bryter normen, för att det ska bli mer underhållande 

och spännande att titta på. De ställer sig alltså kritiska till det Hall kallar den dominerande 

ideologin och har producerat egna meningar, som avfärdar och gör motstånd, till det de ser på 

TV. Det går även att koppla respondenternas oppositionella tolkning kring reality-TV enligt 

Fiskes teori om makt. Enligt Fiske kan man därför säga att i samma stund som en 

oppositionell tolkning görs, tappar meddelandet – eller TV-programmet i det här fallet – sin 

makt över mottagaren. Tittarsiffrorna blir lägre och TV-bolagen och TV-producenterna 

tvingas tänka om. Detta beskriver en ständig jakt på tittarsiffror och populäritet, likaså kan det 

ge en förklaring till att många reality-program blir kortvariga och lågbudgeterade – anpassade 

efter tittarens flyktiga intresse. 

Under våra fokusgruppsintervjuer var det också många respondenter som gjorde en 

oppositionell tolkning när de menade att TV-utbudet mer och mer blir enformigt och likriktat. 

Det är därför intressant att notera, att inom båda fokusgrupperna förekom en beskrivning av 

TV-utbudet som ”hjärndöd TV”. Ett gemensamt diskussionsämne, som uppstod inom båda 

fokusgrupperna, var att underhållningen levereras på ett sätt som inte ställer några särskilda 

krav på den som tittar eller en större tankekraft.  

 

6.3 Tankar kring underhållningens utveckling 
Vi frågade hur respondenterna uppfattade utvecklingen av underhållning och reality-TV, samt 

hur långt de trodde att man kunde gå för att skapa någon form av underhållning. Alla 

deltagare i våra fokusgrupper delade uppfattningen om att det är svårt att uppskatta 

utvecklingen eftersom människor uppfattar underhållning på olika sätt. Det var även svårt för 

respondenterna i de båda fokusgrupperna att urskilja var en eventuell smärtgräns går kring 

vad som är acceptabelt att visa som underhållning inom reality-TV. Det diskuterades däremot 

mycket om att reality-TV konstant pressar gränserna ytterligare, och TV-publiken blir mer 

och mer vana vid att tänja på etiska och moraliska gränser för att skapa underhållning. Det 

fanns även i varje fokusgrupp åtminstone en respondent som hävdade att det krävdes så 

drastiska konsekvenser som att någon deltagare i en reality-TV-show dog eller bröt mot de 
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svenska lagarna innan gränsen var passerad. Alla deltagare diskuterade fram en uppfattning 

om att utvecklingen inom reality-TV mer och mer handlar om att bygga underhållningen på 

att välja ut deltagare i programmen som endast kommer med för att provocera. Kavka 

bekräftar en sådan utveckling och menar att TV-bolagen aktivt försöker provocera och tänja 

på gränserna, men att det nuförtiden också läggs minde fokus på att ingripa i detagarnas liv, 

utan idag handlar deltagarnas liv om att skapa kändisskap och en typ av hype kring 

programmet.83 Som exempel kan vi nämna Morgan och Ola-Conny ifrån den aktuella reality-

showen Ullared, där kändisskapet kring dessa två TV-profiler vuxit sig stort nationellt och har 

till och med resulterat i fler TV-program som En stark resa. Ett annat exempel på ett sådant 

fenomen ser vi också i Svenska Hollywoodfruar, där både TV-bolagen och deltagarna 

utnyttjar sina liv för att marknadsföra programmet samt sig själva. De deltagande kvinnorna i 

Svenska Hollywoodfruar driver bloggar, sidor för fans, skapar egna materiella produkter för 

försäljning och deltar i diverse andra program. 

Det diskuterades även mycket kring att dagens reality-TV idag känns mer som skådespeleri än 

vad det har uppfattats vara tidigare. Många av våra respondenter tyckte att reality-TV också 

känns mer fejkat och mer iscensatt än tidigare. Genom respondenternas diskussioner väcktes 

en misstanke om att underhållningen idag, istället för att redovisa verkligheten, handlar om att 

rekonstruera verkligheten och göra den mer underhållande än vad den är. 

 

6.4 Vidare forskning 
Utifrån det insamlade och analyserade materialet i vår studie hade det varit intressant att 

undersöka TV-tittandet utifrån flera olika generationer, om trovärdigheten i reality-program 

skiftar inom åldrarna. Man kan även i framtiden undersöka om det går att definiera fler 

subkategorier inom reality-TV. Det hade också varit intressant att fråga TV-bolagen om hur 

de tänker inför producerandet av ett nytt reality-program, hur de avser att locka tittare, och 

eventuellt applicera programproduktionen på Fiskes teori om medier och makt, samt 

publikens förgänglighet och mångfald. 

 

6.5 Avslutande kommentarer 
Syftet med studien var att undersöka motiven till varför publiken tittar på reality-TV. 

Studien hade även som mål att undersöka underhållningsvärdet på tre aktuella TV-program 

samt att belysa publikens tankebanor kring reality-TVs framtida utveckling. 

83 Kavka s. 146-147. 
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Att genomföra fokusgrupper för att mäta TV-publikens värderingar och funderingar har vi 

tyckt varit en bra metod för att uppfatta den aktuella debatten kring program som faller inom 

genren reality. Det den föreliggande studien bekräftar, genom genomförda 

fokusgruppsintervjuer, är att reality-TV betraktas som en lättsam och enkel typ av 

underhållning, samtidigt som genren reality-TV innehåller en del moraliska och etiska 

tveksamheter. Anledningen till varför de studerande respondenterna tittar på reality-TV kan 

kopplas till flera av de behov som formuleras av Katz, Gurevitch och Haas typologi över 

medierelaterade behov. 

Likt Kavkas teori om reality-genrens generationsutveckling så är det svårt att definiera vad 

nästa steg i utvecklingsprocessen kan komma att bli. Något som verkar bli mer och mer 

vanligt är att både reality-program och dess deltagare mer och mer strävar efter att stärka sina 

varumärken. Vad som då är sanning bör av oss TV-tittare i framtiden begrundas ytterligare, 

när det likväl kan vara till exempel reklam för deltagares eget varumärke och verka som en 

språngbräda för deltagare att sälja in sig själva och skapa ett varumärke. 
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