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Uppsatsens huvudsakliga tema berör skärningspunkten mellan människa och en av samhällets 
påverkansfaktorer, televisionen. Uppsatsen fokuserar implikationer för välbefinnandet i mötet 
mellan i synnerhet det kommersiella innehållet på TV och dess mottagare.  
 
 Mitt huvudsakliga motiv till uppsatsen är att det inte finns någon egentlig tidigare 
forskning med min inriktning och mitt perspektivval. Det finns mycket skrivet om reception 
av media men då fokuseras främst individens förutsättningar att ta till sig media, hur 
densamme tolkar innehållet och så vidare. I väldigt liten utsträckning har man tittat på hur 
människan påverkas psykiskt och socialt av mycket TV-tittande.  
 Mer specifikt har mitt syfte med uppsatsen varit att undersöka kunskapsläget när det 
gäller televisionens betydelse för människans verklighetsuppfattning med perspektiv på hälsa. 
Jag har koncentrerat mig på individens förutsättningar att ”benämna verkligheten”, att 
påverka sin situation samt att finna mening i tillvaron. 
 
För att uppfylla mitt syfte gjorde jag dels en sammanställande forskningsstudie av teve, inom 
framförallt medie- och kommunikationsvetenskap och dels en explorativ receptionsstudie i 
form av en fokusgrupp. 
 Mitt insamlade material har jag analyserat ur ett hälsoperspektiv med vilket menas att 
jag i min teoretiska och empiriska studie har tolkat texten utifrån vad som har med antingen 
KASAM eller Empowerment att göra.  
 
Mitt resultat visar hur teoretiker, forskare och respondenter anser att televisionen påverkar hur 
människan ser på den objektiva verkligheten såväl som den subjektiva. Vad det råder oenighet 
angående är hur och i vilken omfattning den påverkar.  
 Den teoretiska delen av mitt resultat visar att mycket forskning finns gjord på hur 
människan tolkar innehållet på TV, men att det å andra sidan inte finns lika mycket som 
fokuserar hur innehållet påverkar människan psykosocialt eller vilka implikationer det får för 
individens välbefinnande. Det som finns skrivet om televisionens påverkan på individen har 
överlag en mer fysiologisk inriktning eller behandlar ämnen som våld, sex eller 
genusaspekter.  
 Mitt empiriska resultat visar hur människan resonerar kring televisionens påverkan. Vad 
som framkom tydligt var att de var medvetna om den schablonmässiga bilden av 
påverkansfaktorer. Gruppen kunde exempelvis resonera kring hur teven påverkade deras sätt 
att tänka, hur den påverkade det sociala livet samtidigt som respondenterna ansåg att TV-
tittande säkert hade konsekvenser för hälsan även om det inte utrycktes explicit.   
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ABSTRACT  
 
English title: Meetings between the content on TV and its recipient from a perspective of health 
Author: Michael Zijp 
Assistant: Eddy Nehls 
School: University of Trollhättan/Uddevalla 
Institution: Department of Healthcare, Health and Culture  
Type of work and extent: Essay on C-level, 2 units 
Year of issue: 2004 
Keywords: Television, perception of reality, empowerment, KASAM 
 
 
This essay on C-level examines television and its implications on people’s wellbeing. My 
foremost motive to write about this subject is that there aren’t made any research with a direct 
connection between televisions affects on individuals from a perspective of health. I became 
increasingly interested in my selected area along the way. It wasn’t my intention from the 
beginning to write about anything that had to do with media- and communication but I am 
glad I did when I’m looking back.  
 
The fundamental aim of this study was to examine how the discipline of media- and 
communication write about the meeting between television and man from a health 
perspective. A perspective that basically is about the concept of KASAM or “the sense of 
coherence” and Empowerment. The supplementary reason behind my study is the fact that 
there’s no previous research done with my perspective.  
 
This essay is based on two methods. The first is a study of primarily media- and 
communication research on TV from a perspective of health. The second method is an 
explorative reception study completed as a focus group.   
 
My theoretical results shows that there are already made lots of research on how people 
interpret television, while there’s not as much done about how TV effect the individual from a 
psycho-social point of view, nor from a perspective of health. What exists regarding earlier 
research relates more to a physical standpoint or is about televisions affect on the individual 
regarding violence, gender or sex. The second part of my investigation shows how people are 
conscious about the more stereotype image of televisions effect on man. My focus group 
considered television to have influence on the way we think as well as the way we interact 
with people in our social life. They also believe that it has implications on the person’s 
wellbeing even though they didn’t always refer to it explicit.  
 
 
 
Michael Zijp, Vänersborg May 2004 
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1. Inledning 
 

Television has made enormous changes in people’s everyday lives over the last few 
decades. Developments in new technologies and increased leisure time ensure that the mass 
media will continue to structure and influence people’s experiences and understanding of 
their social world (Livingstone 1998, vii).   

 
 
Är det så att den elektroniskt skapade bilden ifrån televisionen utövar ett hittills dolt 
inflytande på oss människor? I Rainer Patzlaffs bok Den förstelnade blicken (2002) 
beskrivs en bild där medievetenskapen förvånansvärt lite har bekymrat sig för sådana 
frågor. Endast några få rapporter befattar sig med televisionens påverkan på mottagaren 
och i stort sätt ingen skriven med ett sociopsykologiskt hälsoperspektiv. 1  
 
I denna uppsats har jag studerat forskning om TV inom framförallt medie- och 
kommunikationsvetenskapen samt socialpsykologin, sett ur ett hälsoperspektiv. Jag har 
koncentrerat mig på forskares och teoretikers bild av televisionens implikationer för 
individens sociala och psykiska välbefinnande. För att få en mer enhetlig bild av 
kunskapsläget har jag också använt mig av empiriskt material, insamlat med hjälp av en 
fokusgrupp. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Mitt ursprungliga motiv bakom denna uppsats är som sagt att det inte finns någon egentlig 
forskning gjord med direkt koppling mellan television och hälsa. Den enda författare som 
jag funnit närmat sig mitt område är Patzlaff (2002). Men han berör i huvudsak de fysiska 
aspekterna och koncentrerar sig främst på barn. I förordet, skrivet av Karin Neuschütz, kan 
vi läsa att televisionen, videon och datorn har förmått människan att ”inta sittande ställning 
i en omfattning som börjar hota folkhälsan” (s. 9). Karin fortsätter genom att berätta om hur 
Svenska Barnläkarföreningen lagt fram ett tiopunktsprogram för att förbättra hälsovården 
för barn. I punkt 6 i programmet rekommenderar man, med hänvisning till Dagens Nyheter 
(15 april, 2002), att barn under tre år överhuvudtaget inte bör se på TV.  
 Ett andra motiv till mitt ämnesval blev jag medveten om när jag i Georg Simmels bok 
Hur är samhället möjligt (1995) läste hur individen påverkas av samhälleliga fenomen 
såsom vetenskap, penningekonomi, politik men även av massmedia. I nästa stund och i ett 
annat sammanhang läste jag följande om massmedia: 
 

Den moderna människan föds i ett mediasamhälle. Massmedierna finns överallt omkring 
oss och de kräver mycket av vår tid och uppmärksamhet. Deras omfattning och betydelse 
bara växer för individen, kulturen, samhället och hela världen. Att studera massmedierna 
kan därför hjälpa oss att bättre förstå både vår nutid och oss själva (Dahlgren et al. 1992, 
omslag). 

 
Efter att ha läst detta om massmedias betydelse för människans förståelse av vår nutid och 
oss själva började jag mer strukturerat och målmedvetet sätta mig in i ämnesområdet för 
medie- och kommunikationsvetenskap. Det visade sig att forskningen inom nämnt område i 

                                                 
1 Med mottagare, tittare och liknande uttryck avses en genomsnittlig TV-konsument och inte en levande 
människa av kött och blod. Jag är väl medveten om att i verkligheten är förhållandena alltid mångtydiga och 
individuella (Patzlaff 2002). 
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relativt vid utsträckning behandlat aspekter som jag skulle komma att ha användning för i 
min uppsats. Jan-Erik Nordlund (1996) skriver exempelvis om medias betydelse för 
socialisationen i samhället: 
 

I och med att information och medierad kommunikation blivit allt mer betydelsefull i det 
nutida samhället, har medie- och kommunikationsvetenskapen givetvis påverkats. 
Rimligtvis spelar massmedierna idag en betydelsefull roll vad gäller socialisationen i 
samhället, liksom omvärldsuppfattningen i allmänhet (s. 19). 

 
Svensken kunde under 1950 – talet, officiellt den 4 september 1956, bevittna televisionens 
inträde i folkhemmet.2 Folket tog den till sig med vissa reservationer: man fick exempelvis 
inte sitta närmare än tre meter ifrån televisionen, medan andra var rädda för att svensken 
skulle bli fysiskt försoffad.  
 Något som naturligtvis har förändrats över åren är bland annat televisionens utbud eller 
innehåll. Till en början var utbudet styrt av statliga organ vilka hade en ensamrätt med 
samhällsansvar, Public Service, som grund. I Sverige brukar termen Public Service 
översättas med ”radio- och TV-verksamhet i ’allmänhetens tjänst’” (www.ne.se). Jag har 
valt att utesluta de kanaler som genomsyras av denna verksamhet då jag istället anser att 
det främst är kommersiell television som kanske har mindre bra implikationer för 
individens välbefinnande. Det är inget jag har vetenskapliga belägg för men antagandet 
ligger till grund för mitt fundamentala urval där jag använt mig av MMS:s (Mediamätning i 
Skandinavien) uppgifter gällande tittarsiffror. De visade bland annat att personer över 
sextio år var de som såg mest på SVT medan personer mellan 25 och 39 år var den 
ålderskategori som såg mest på TV4 och kanal5. Så när jag talar om television avser jag i 
denna uppsats i synnerhet dessa kanaler. 
 
I och med satellitutvecklingen i kombination med kabelnätets utbyggnad skapades helt nya 
förutsättningar för den nationella televisionen.  
 
• 1987 fick svensken tillgång till TV3, en satellitkanal som kunde beskådas i Sverige på 

grund av att den sändes ifrån London. Sverige hade fortfarande monopol på 
sändningsrätten.  

• När reklamkanalen TV4 (förut satellitkanal) 1991 fick tillåtelse att starta 
marksändningar ifrån Sverige bröts det icke kommersiella monopolet.   

• År 1995 fanns det ett fyrtiotal satellitkanaler att tillgå i det Svenska kabelnätet 
(Hadenius & Weibull 1999).  

 
I takt med att tillgången på nya kanaler ökade kan man tänka sig att kampen om tittarna 
också ökade. Vid en tillbakablick över utbudet på TV kan en utveckling som gått ifrån 
program med samhällsansvar till program med nöjesansvar utrönas. Det nya utbudet har i 
enlighet med MMS statistiska undersökningar visat att framförallt den yngre publiken 
mellan 15 – 39 år riktar sin uppmärksamhet till att se på kommersiell television istället för 
att se på SVT och program med ett utbud som ofta präglas av ett mer omfattande 
samhällsansvar.  
 
En orsak till att televisionen med god marginal konkurrerar ut andra fritidssysselsättningar, 
tror Patzlaff (2002), kan vara att mediet i första hand används för underhållning och inte för 
inhämtning av saklig information. Det beskrivs hur kameran inte fokuserar det normala 
livet utan mot sensationer då det lockar mer än vardagshändelser.  

                                                 
2 De som bor i Sverige (egen tolkning). 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild över kunskapsläget när det gäller televisionens 
påverkan på människans uppfattning dels om den objektiva verkligheten där människor 
interagerar med varandra dagligen, dels om sig själva. Insamlat material tolkas och 
analyseras med perspektiv på hälsa. Huvudsaklig inspiration när det gäller mitt 
perspektivval finner jag från begreppen Empowerment, ”vardagsmakt” och KASAM, 
”känsla av sammanhang”. 
 
Den första frågeställningen nedan styr min empiriska analys, medan de sista två styr 
riktning på och innehåll i min studie av forskning om TV. Visserligen har de gemensamma 
beröringspunkter, och kompletterar varandra, men innebörden av insamlat material väger 
olika tungt i de olika frågorna.  
 
Frågeställningar: 
 
• Hur resonerar människor om televisionens påverkan på verklighetsuppfattningen – 

både allmänt och med avseende på sig själva?  
 
• Vad kan regelbundet TV-tittande ha för implikationer för individers sociala och 

psykiska välbefinnande? 
 
• Hur står sig människors inre förutsättningar att skapa mening i sin tillvaro i förhållande 

till televisionens yttre påverkan? 
 
 
 
2. Metod 
 

Många menar att teve är deras viktigaste instrument till bildning och kunskap. Men det 
visar sig vara en illusion (Patzlaff 2002, s. 10f). 

 
 
Metodavsnittet är uppdelat i sex avsnitt där jag först förklarar vilka metoder jag använder 
mig av för att närma mig mitt syfte med uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av 
urvalsprocessen, vilken analys- och selektionsmetod jag använder mig av, följt av etiska 
ställningstaganden och en diskussion kring validitet och reliabilitet. Slutligen tar jag ett par 
steg tillbaka varifrån jag kritiskt betraktar mitt metodval. 
 
 
2.1 Val av metod 
 
Jag har med ett hälsoperspektiv genomfört en studie av forskning om TV, och därtill utfört 
en explorativ receptionsstudie. En sådan studie kan se olika ut men jag har valt att ta hjälp 
av en fokusgrupp: en teknik som används av företrädare inom teorin för sociala 
representationer som beskriver hur: 
 

… olika subjekt sinsemellan bildar en kollektiv föreställning om verkligheten runt omkring 
dem. Denna föreställning, eller representationen, utvecklar de tillsammans till en form av 
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vardagskunskap [...] som håller dem samman och hjälper dem att få orientering i den 
sociala tillvaron (Wibeck 2000, s. 22). 

 
Jag kommer dock inte att använda mig av teorin för sociala representationer som helhet i 
denna uppsats men jag tycker citatet uttrycker min ambition och föreställning av vad 
fokusgrupper handlar om. Meningen är att olika personer tillsammans skall diskutera fram 
ett ökat medvetande vad gäller televisionens påverkan individen.  
 
Vad menar jag då med benämningen explorativ receptionsstudie? Med explorativ menar 
jag att den är undersökande. Att jag med hjälp av frågor eller teman undersöker något med 
hjälp av en fokusgrupp. Frågor som är allmänt ställda och där tyngden läggs på 
respondenternas diskussion.  Jag ser undersökningen som ett nedslag i verkligheten där 
ambitionen är att skapa en bild av hur personer resonerar kring vissa teman inom ramen för 
min problemställning.  
 När det gäller receptionsforskningen så studerar den i det här fallet hur tevetittaren 
tolkar och påverkas av medieinnehållet, skriver Maria Elliot i Förtroendet för medierna 
(1997). Forskningen om innehållets begriplighet tar utgångspunkt i hur tittaren skapar 
mening i mer bokstavlig bemärkelse, man fokuserar med andra ord ”de kognitiva 
förståelseprocesserna vid avläsning av en mediatext” (s. 108). Det harmoniserar inte till 
fullo med min inriktning där jag istället fokuserar hur individen påverkas av innehållet – 
snarare än förstår det.  
 
Det kan vara svårt att exakt peka ut vad som menas med en fokusgrupp då de kan se så 
olika ut med avseende på storlek, sammansättning, användningsområden och ändamål. I en 
artikel om fokusgruppsintervjuer i teori och praktik nämns sociologen David Morgan som 
har lyckat urskilja tre gemensamma drag eller kriterier för fokusgrupper. Han menar att ”de 
är en forskningsmetod för att samla in kvalitativa data som fokuserar speciella 
frågeställningar och där data samlas genom deltagarnas gruppdiskussioner” (Tursunovic 
2002).  
 
Fokusgruppmetoden, eller intervjuer i grupp, innebär intervjuer med flera personer 
samtidigt om ett visst tema eller frågeställningar. Idén är att kunna intervjua människor 
med en viss erfarenhet om ett tämligen väl avgränsat område. Metoden medför bättre 
förutsättningar för förståelsen av hur individer, i egenskap av gruppmedlemmar, diskuterar 
och reflekterar kring vissa i förväg specificerade teman. Detta för att gruppmedlemmarna, 
till skillnad från i vanliga intervjuer, med stöd av varandra och på ett mer avslappnat sätt, 
kan resonera sig fram till ett mer genomarbetat ställningstagande (Wibeck 2000). 
 Dessa gruppintervjuer kan antingen vara strukturerade eller ostrukturerade, och 
skillnaden ligger i vilken grad av inblandning moderatorn har i samtalet. Moderatorn ses 
som en diskussionsledare i skillnad till en intervjuare som är begränsad till en 
tvåvägskommunikation (intervjuaren och den intervjuade). Jag har valt att sammanställa en 
ostrukturerad fokusgrupp vilket innebär att moderatorns huvudsakliga uppgift blir att hålla 
respondenternas fokus inom en viss avgränsning och att jag inte styr gruppen (Tursunovic 
2002). Det innebär att jag, istället för att försöka kontrollera frågorna, bevakar 
gruppdynamiken. Exempelvis så värnar jag om ”interaktionen genom att exempelvis 
försöka få alla gruppmedlemmar att delta lika mycket” (Wibeck 2000, s. 45).  
 Jag kan som forskare inte frigöra mig ifrån mina värderingar och normer som präglar 
min förståelse och tolkning av en situation, men jag kan minimera dess påverkan och 
inflytande på min uppsats. Det kan jag göra genom att välja en lämplig forskningsmetod 
som i det här fallet karaktäriseras av öppenhet och icke-styrning. Vad som också är viktigt 
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och som förutsätts av mig som moderator är lyhördhet, ämneskunskap, förmåga att följa 
upp olika svar, inlevelse och koncentration (Nordlund 1996). Något som är viktigt när man 
arbetar med fokusgrupper är att man är uppmärksam på problem med så kallade negativa 
gruppeffekter vilket kan innebära att vissa deltagare tar över och därmed styr diskussionen 
så att alla gruppmedlemmar inte kommer till tals. Skulle det inträffa måste moderatorn gå 
in och försöka att stävja dessa tendenser (Wibeck 2000). Vad jag gjorde var att jag ställde 
frågor till de deltagare som jag tyckte var mindre aktiva. Jag kunde när det behövdes be 
dem utveckla ett resonemang, be dem säga vad de tyckte gällande ett visst tema och så 
vidare. Extra viktigt anser jag det vara att samtliga kommer till tals då det var en liten 
grupp jag arbetade med. Valet av att arbeta med en förhållandevis liten grupp baseras dels 
på att det kan vara svårt att få igång en diskussion i större grupper. Dessutom så 
rekommenderas mindre gruppstorlekar då undersökningens mål är att få fram deltagarnas 
personliga uppfattning, något som är ett av målen med denna uppsats.  
 När det gäller utförandet av fokusgruppsundersökningen så har jag arbetat med 
personer i ålderskategorin 25 – 39 år. De är tillsammans fyra stycken och fick innan vi 
började läsa igenom ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande visst 
simuleringsmaterial (Ibid.) som skulle underlätta diskussionen. Simuleringsmaterial bör 
bestå av underlag som väcker frågor och diskussion snarare än ren fakta. Tanken med 
utvalda teman och diskussionsfrågor (se bilaga 2) är sedan att respondenterna i första läget 
skall diskutera televisionens påverkan på individen i allmänhet för att sedan rikta in sig på 
och reflektera över dess påverkan på dem själva.  
 
Min studie av forskning om TV görs i huvudsak inom området för medie- och 
kommunikationsvetenskap och socialpsykologi. Varför jag väljer att arbeta med denna typ 
av metod vid insamlandet av material är till stor del beroende på att uppsatsen i grunden är 
en pilotstudie för fördjupad forskning inom aktuellt område. Målet är att söka av ett större 
område på ytan snarare än att som i en litteraturstudie där man går mer på djupet och 
koncentrerar sig på ett fåtal böcker. Jag använder mig inte av en litteraturstudie då min 
uppsats berör en mängd olika områden där kopplingen dem emellan inte har gjorts tidigare. 
Det är därför jag istället söker av ett större område på ytan och inkluderar både forskare 
och teoretiker i min studie. Skillnaden på de bägge kan, förenklat sätt, vara att en forskare 
grundar sitt resonemang på empiri medan en teoretiker utgår ifrån andra teorier och/eller 
fabricerar nya.  
 
 
2.2 Urval  
 
Som underlag för den empiriska urvalsprocessen använde jag mig av MMS, Mediamätning 
i Skandinavien AB:s, undersökningar gällande tittarstatistik (www.mms.se). Jag ville vaska 
fram vilken ålderskategori som mest frekvent tittade på TV4 och Kanal5.  
 Resultatet av min grundläggande urvalsprocess gjorde att jag vände mig till personer 
mellan 25 och 39 år boende i Vänersborg. Jag valde att ha med två kvinnor och två män. 
För att få så stor spriding som möjligt valde jag en man och en kvinna som tittade 
regelbundet på TV, och en man och en kvinna som tittade mindre regelbundet på TV. Jag 
ville också ha boende i Vänersborg dels för att det var där jag höll min fokusgrupp och dels 
för att jag ville att de skulle känna sig ”hemma”. Det är lättare att komma överens om en tid 
då samtliga kan medverka om alla bor i närheten. De personer som medverkade var, 
förutom att de var vänner till mig, också bekanta med varandra även om de inte umgås. Jag 
ville inte att de skulle vara helt främmande för mig eller varandra samtidigt som de inte 
fick vara alltför samstämda.  
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 Detta ser jag både för- och nackdelar med. Respondenterna känner mig och har 
därigenom visst förtroende för mig som person vilket jag tror kan underlätta diskussionen. 
Jag tror också att min analys kan komma att påverkas positivt då det sannolikt bör vara 
enklare för mig att tyda deras språk och ”egentliga” tankar och på så vis undvika 
övertolkningar. Att de sedan är bekanta men inte känner varandra kan också bidra till att en 
mer avslappnad diskussion kan äga rum. En nackdel tyckte jag var att jag hade svårt att 
”vara mig själv” när jag samlade alla tillsammans. Det blev tydligt att jag beter mig olika 
med olika personer vilket försvårade situationen för mig som moderator. Det kan i sin tur 
ha gjort att deltagarna kände sig illa till mods eller åtminstone osäkra. Jag vill understryka 
att jag inte hade diskuterat ämnet med någon utav respondenterna innan vi träffades.  
 
När det gäller mitt teoretiska urval inkluderar det i första hand medie- och 
kommunikationsvetenskap och i andra hand socialpsykologi. Min förförståelse gällande 
litteratur inom området för hälsa har gjort att övrig litteratur präglats av den.  
 I och med att jag, innan jag började med uppsatsen, var obevandrad inom området för 
medie- och kommunikationsvetenskap gjorde detta att jag initialt utgick ifrån ett 
slumpmässigt tillvägagångssätt. När det i ett senare skede framträdde en klarare bild av vad 
det var jag egentligen ville skriva om kunde jag orientera mig lättare i bokdjungeln.  
  
 
2.3 Analysmetod 
 
Min primära utgångspunkt karaktäriseras av ett hälsoperspektiv som sträcker sig över två 
områden: min studie av forskning om TV och mitt empiriska material som utgörs av min 
fokusgrupp. Min analys av sammanställt material från forskningen om TV är gjord ur ett 
hälsoperspektiv och bottnar i Aron Antonovskys bok Hälsans mysterium (1991). Det är i 
första hand med denna bok i åtanke som jag selekterat och studerat min litteratur.  
 Mitt hälsoperspektiv präglas också av tankar kring empowerment, och i synnerhet av 
Björn Mårdéns kritiska resonemang i skriften Hälsopromotion – individ – samhälle (1998). 
En viktig komponent i begreppet är självuppskattning vilket jag instämmer i (Tones & 
Tilford i Mården 1998). Denna självuppskattning ser jag har beröringspunkter med andra 
delen i begreppet verklighetsuppfattning nämligen självbild.  
 
När det gäller analysen av det empiriska materialet så började den redan vid 
intervjusituationen. Detta då gruppen tillsammans med mig tolkar och analyserar det som 
sägs under intervjun. Jag har också här selekterat materialet ur ett hälsoperspektiv vilket 
sätter sin prägel på redovisat material.  
 
Då jag i viss mån förutsätter att det finns risker med TV-tittande som inte alltid är 
självklara är jag medveten om att analyserat insamlat material kan ha kommit att präglats 
av denna ståndpunkt. Vad jag därför gjorde i ett försök att bli mer objektiv var att välja en 
ostrukturerad metod där jag inte är tillåten att ingripa så mycket, samt att respondenternas 
hopsättning består av två som ser regelbundet på TV och två som inte gör det.  
 
 
2.4 Etiska frågor 
 
I mitt arbete, i synnerhet gällande min fokusgrupp, har jag följt de etiska riktlinjer som 
Alan Bryman (2002) föreskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder för att i största 
möjliga mån genomföra min intervju på ett etiskt korrekt sätt. 
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Som jag tidigare poängterat grundas undersökningen på frivilligt deltagande. 
Respondenterna tar, innan intervjuns början, del av ett informationsbrev (se bilaga 1) som 
beskriver vad undersökningen går ut på och hur själva intervjun går till inklusive etiska 
principer. Jag informerar om deras rättigheter att avbryta intervjun utan att ange orsak och 
att de har rätt att ta del av det material som samlas in. Detta för att jag vill vara säker på att 
alla har tagit del av informationsbrevet och att alla är väl införstådda med undersökningens 
syfte, vilka risker och fördelar det finns med ett deltagande i ett forskningsprojekt.  
 Jag väljer att hålla alla respondenters namn anonyma och utesluter även förekommande 
identifierande drag som skulle kunna röja deras identitet. Vidare förvaras all information 
som insamlas på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt den. Informationen kommer 
endast att användas för forskningsändamål. Detta för att försäkra att medverkande har ett 
fullgott anonymitetsskydd.  
 
Dokumentationen sker med videokamera då jag vill kunna se interaktionen också, även om 
det är innehållet jag fokuserar på. Det underlättar också för mig när det gäller att kunna 
skilja talarna åt. För att garantera gott ljudresultat använder jag mig även av bandspelare.  
 
 
2.5 Reliabilitet och Validitet 
 
Intervjusvaren består av så kallade självrapporterande data vars validitet förlitar sig på att 
intervjupersonerna svarar uppriktigt och fullständigt på de frågor som ställs. Det existerar 
alltid en risk i intervjuer och fokusgrupper att intervjupersonerna inte talar sanning, 
utelämnar information eller inte vill svara på frågorna av diverse skäl. Detta kan bero på att 
han eller hon finner intervjusituationen olustig: att frågorna inte faller i smaken, påverkas 
av grupptryck, att personen inte tycker om intervjuaren, eller att de försöker svara utifrån 
vad de tror att moderatorn vill höra (Bryman 2002). Då jag ställde allmänna frågor till mina 
respondenter fann jag att ovannämnda risker torde vara minimala. Däremot tror jag att det 
alltid föreligger en risk att respondenterna tolkar mina frågor på ett sätt som inte avses. Det 
är svårt, för att inte säga omöjligt, att konstruera ett frågeformulär där man vet hur 
respondenterna kommer att reagera och uppfatta frågorna. De medverkande i 
fokusgruppssessionen befann sig också i en miljö där de kände sig ”hemma” vilket innebar 
att inget hot gällande obekvämlikheter torde föreligga (Wibeck 2000). Giltigheten och 
lämpligheten i det insamlade materialet bedömer jag därför som tillräcklig och trovärdig. 
 
I ett försök att förbättra validiteten har jag använt mig av ”inre validiteten”, vilket innebär 
att kollegor fungerar som ett bollplank och lämnar omdömen om arbetet. När det gäller min 
uppsats och mitt insamlade material är det främst studiekamrater som läst igenom och 
bedömt trovärdigheten i mina tolkningar (Bryman 2002). 
 Extern validitet, å andra sidan, avser i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga i 
andra situationer, om resultaten går att generalisera och så vidare (Ibid.). Eftersom min 
studie är relativt liten vill jag inte dra några generella slutsatser om detta. Jag anser istället 
att min uppsats skall ses som en av flera tänkbara representationer av hur människan kan 
påverkas av att se på TV, och inte som en definitiv tolkning av densamma. 
 
Med reliabilitet avses om samma resultat skulle uppnås om studien upprepades. För att 
detta ska vara möjligt är det viktigt att beskriva på ett så grundligt sätt som möjligt hur 
insamlandet av information genomförts praktiskt: hur man kom fram till olika kategorier 
och vilka beslut som fattades under olika förlopp i studien. Skälet till att det ska vara så 
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detaljerat är att andra forskare ska kunna använda rapporten som underlag för att upprepa 
studien (Bryman, 2002).  
 Om en upprepning skall kunna göras förutsätter jag att studien görs av en person med 
Hälsovetarkompetens eller liknande. Jag tror att uppsatsen kräver den förförståelsen för att 
kunna göra de avgränsningar och analyser av materialet som fordras. En annan anledning 
är som jag tidigare nämnt att det inte finns några direkta kopplingar till hälsa inom området 
för medie- och kommunikationsvetenskapen.  
 
 
2.6 Metodkritik  
 
En av nackdelarna med mitt val att arbeta med en ostrukturerad gruppintervju är att 
diskussionerna kan bli allt för oorganiserade och att respondenternas samtal lätt kan avvika 
från det ursprungliga temat (Bryman 2002). Samtidigt kan det vara så att det är i just denna 
avvikelse som det intressanta finns. Det kan med andra ord vara mer intressant att 
intervjudeltagarnas egna intressen kommer fram än att moderatorn går in och styr intervjun 
i för stor utsträckning.  
 
Det finns situationer då fokusgrupper är olämpliga på grund av att de kan skapa obehag och 
oro hos respondenterna. Dessa situationer kan uppstå om temat eller frågeställningarna 
berör sådant som uppfattas som känsligt eller privat hos deltagarna, isåfall bör man kanske 
välja intervjuer istället (Ibid.). I mitt fall tog jag hänsyn till detta faktum då jag 
sammanställde mina frågor (se bilaga 2).  
 Något som är svårare att förbereda sig för som påverkar utfallet är hur jag uppmuntrar 
en sund gruppdynamisk diskussion utan att ställa ledande följdfrågor. Bryman skriver att 
det uppenbarligen finns ”en svår balans som rör hur pass engagerad gruppledaren ska vara 
och i vilken utsträckning mer eller mindre ledande frågor från gruppledarens sida påverkar 
skeendet i fokusgruppen” (s. 338). Förutom det, fortsätter författaren, kan det också finnas 
svårigheter med vissa gruppeffekter såsom tystlåtna deltagare eller sådana som inte 
kommer till tals. Moderatorns roll blir då förutom att vara lyhörd att fördela frågor och 
uppmärksamhet till de olika deltagarna.  
 
I Wibeck (2000) står att läsa om en tumregel som säger att man vid användandet av 
fokusgrupper minst bör ha med tre grupper. Jag har endast använt mig av en fokusgrupp 
och det har jag gjort dels på grund av tidsbrist men också på grund av att jag styrker mitt 
resultat med en kompletterande forskningsstudie.   
 När det gäller min studie av forskning om TV stöter jag på problematiken med 
övertolkning. Nordlund (1996) understryker risken att övertolka televisionen som entydigt 
orsakande faktor och anser det mer rimligt att se den som en bidragande faktor. Det är 
exempelvis svårt att veta om det är televisionen som gjort till exempel barn oroliga och 
otrygga eller om det är dessa barn som ser mer på TV: kanske de till och med mår bra av 
det.  
 
 
 
3. Inledande begreppsdiskussion  
 

Television doesn’t give you experiences – it takes them away from you (Burke & Lotus 
1998, indexsida).  
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Innan uppsatsens teoretiska utgångspunkt presenteras vill jag ta chansen att redogöra för 
två begrepp som jag hoppas skall underlätta läsarens förståelse av uppsatsen. Varför jag 
valt att lägga denna teoridiskussion här är för att de kommer att genomsyra nästkommande 
kapitel. Förförståelsen är därav viktig. Min ambition är att ge min bild av begreppen och 
visa hur jag kommer att använda dem i min uppsats.  
 
 
3.1 Identitet 
 
Tankegången kring begreppet identitet har jag valt att redovisa för att ge understöd åt 
begreppet ”mottagare” och liknade uttryck. Resonemanget ovan bör ses som 
substansgivande då jag använder mig av dessa formuleringar.  
 
Jag har valt att inte gå in närmare på identitetsbegreppets historia. Resonemang utgår 
istället från och tar avstamp i Peter Dahlgrens et als. (1992) uppdelning:  
 
• individuell identitet: vem vi är inför oss själva  
• social identitet: vem vi är inför andra människor 

 
Jag menar att den individuella identiteten representerar och står i direkt förhållande till 
begreppet ”självbild”. En bild av oss själva som uppträder när vi riktar blicken inåt. Hur 
denna bild ter sig för var och en av oss är viktigt att ta hänsyn till då vi talar om hur 
televisionen påverkar vårt sätt att se på oss själva.  
 
Den sociala identiteten anser jag vara nära förknippad med ”roller”. Jag kan bete mig på 
olika sätt i olika sammanhang vilket förser de människor jag umgås med, med olika bilder 
av vem jag är. Min uppfattning är att televisionen förutom att påverka mitt sätt att vara 
inför mig själv även påverkar mitt sätt att vara inför min omgivning. Min utgångspunkt är 
att den påverkar mitt sätt att tolka informationsflödet som omger mig och de intryck jag får 
av olika situationer och människor. 
 
En annan tolkning står Tomas Johansson (2002) för som skiljer på vår identitet och vårt 
”själv” där han menar att den förstnämnda har en mer sociologisk tyngd medan det andra 
en mer psykologisk. Johansson benämner i sin bok Bilder av självet medierna som en av 
vardagslivets institutioner. Media tillsammans med de övriga: familjen, relationssfären och 
arbetet, menar författaren är delaktiga vid formandet av ”självet”, den psykologiska delen 
av vår identitet. Författaren har i sammanhanget fördjupat sig i samhällets medialisering 
och dess påverkan på individen. Fokuseringen på medialiseringens påverkan på individen 
förs i en bok vars titel åsyftar ett innehåll gällande vardagslivets förändring och dess 
påverkan på självet. Det tycker jag visar vilket inflytande media kan antas ha på oss.    
 
Som jag tolkar Johanssons delning innebär identitet i stort sätt detsamma som Dahlgrens et 
als. social identitet medan Johanssons ”själv” kan likställas med individuell identitet. Jag 
nämner Johansson i sammanhanget för jag anser att uppdelningen mellan en sociologisk 
och en psykologisk tyngd ger en förstärkning av skillnaden mellan social och individuell 
identiet. I uppsatsen där jag talar om televisionens påverkan på individen är det viktigt att 
se att det förekommer en uppdelning i enlighet med resonemanget ovan. En risk skulle 
annars kunna vara att lyfta ut begreppet identitet ur sitt sammanhang, sin sociala kontext 
och likställa det med Johanssons ”själv”. Författaren skriver att ”det innebär att man tar 
bort alla de faktorer som utgör själva grunderna för skapandet av självet” (Ibid., s. 105).  
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3.2 Verklighet 
 
För att ge en visuell bild av komplexa samband har jag valt att innefatta följande diskussion 
där min ambition är att tydliggöra vad jag menar med begreppet verklighet i denna uppsats.  
 
Först vill jag klargöra skillnaden mellan en människas verklighetsuppfattning och 
verklighetskonstruktion. Den första handlar om hur vi uppfattar en bild av oss själva och 
vår omgivning eller omvärld. Den andra handlar om hur vi genom interaktion och/eller 
handling i samhället skapar eller förändrar, modifierar vår bild. I min uppsats koncentrerar 
jag mig på verklighetsuppfattningen: det är med andra ord uppfattning framför handling 
som jag fokuserar. Jag instämmer i Nordlund (1996) som menar att 
verklighetsuppfattningen i sin tur består av två fragment: en omvärldsuppfattning med 
fokus på vår yttre verklighet och en självbild med fokus inåt.  
 
Kommunikationen mellan den symboliska verkligheten (se figuren) och individens 
subjektiva verklighet (se figuren) är en envägskommunikation från TV till konsument. Jag 
påstår att det framför allt är den objektiva verklighetens (se figuren) konstitution som 
påverkas av televisionen. Det är denna verklighet som vi, utifrån hur vi uppfattar den, är 
direkta medkonstruktörer till. Anita Werner (1996) illustrerar och klargör vad hon menar 
med uppdelningen av olika verkligheter med följande figur. 
 

 
Figur 1. En skiss över förhållandet mellan olika verkligheter och erfarenhetsformer (s. 18). 
 
Jag tycker att bilden visar det jag vill förmedla vad gäller begreppet verklighet och hur jag 
kommer använda det i min uppsats. Människan orienterar sig i sin konkreta omvärld och i 
sin symboliska verklighet (inklusive medierna) utifrån den upplevda subjektiva situation 
hon befinner sig i.  
 När jag senare i uppsatsen talar om mentala referensramar – det vill säga ramar som 
människor förhåller sig till, eller utgår ifrån, vid tolkningen av objektiv och symbolisk 
verklighet, samt av sig själv – menar jag i detta sammanhang vad som avses med ”mentalt 
schema”. Werner skriver om mentalt schema att det ger mening åt yttre impulser, samtidigt 
som det ”fungerar styrande på vilka intryck som tas in och hur dessa intryck tolkas” (s. 17). 
Det ”mentala schemat” spelar alltså en väsentlig roll för människans förmåga att tolka och 
avkoda budskap från exempelvis televisionen. Jag påstår att det mentala schemat eller de 
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Subjektiv 
verklighet 

Symbolisk 
verklighet 

Objektiv 
verklighet 



 16

mentala referensramarna också spelar in på individens förmåga att skapa en meningsfull 
tillvaro.  
 Den objektiva verkligheten är den som upplevs i form av en ”konkret existerande 
verklighet utanför individen” (Werner 1996, s. 16). Denna verklighet, bestående av 
exempelvis hus, träd och skola och så vidare måste individen förhålla sig till genom att 
interagera och socialisera med den. Den symboliska verkligheten ses som ett uttryck för 
den objektiva och kan bestå av litteratur, konst och media. Denna verklighet består av flera 
olika verkligheter beroende på individens förmåga att avkoda eller tolka budskapen (Ibid.). 
Ett TV-program kan exempelvis ses av sex personer och uppfattas på sex olika sätt. Teven i 
sig är en del av den objektiva verkligheten medan sättet vi uppfattar dess utbud 
(symboliska verklighet) blir till en del av vår subjektiva verklighet. Den subjektiva 
verkligheten representerar min verklighetsuppfattning som jag beskriver den innan och 
delas här upp i två delar: Objektiv och Symbolisk verklighet. De ser jag som material för 
min subjektiva verklighetsuppfattning. 
 
 
 
4. Forskning om TV med perspektiv på hälsa 
 

Most of us are staring at a piece of furniture for half the time we are not sleeping or 
working (Burke & Lotus 1998, indexsida).  

  
 
Inledningsvis vill jag påpeka att även om jag mer definitivt redogör för hälsokonsekvenser 
under de avslutande rubrikerna så genomsyras samtliga rubriker av ett hälsoperspektiv i 
och med mitt urval.  
 
I detta kapitel använder jag mig av en bakomliggande disposition som består av fyra 
sektionsavsnitt: 
 

a) I sektion ett redogör jag för den kontext som jag anser att sändaren teve befinner sig i. 
Det är viktigt att inte isolera televisionen från sitt sammanhang vilket skulle innebära 
att en alltför förenklad version skulle förmedlas. 
 

b) I andra sektionen utvecklar jag mitt resonemang gällande mottagaren som jag redan 
vidrört i en inledande begreppsdiskussion. Det görs för att åskådliggöra individens 
förutsättningar för yttre exponering med direkt koppling till televisionen.  
 

c) Jag fortsätter med en beskrivning av förhållandet mellan sändare och mottagare. Här 
använder jag mig främst av socialpsykologiska teorier för att belysa samspelet mellan 
individ och samhälle.  
 

d) Slutligen fokuserar jag mer uttryckligt på implikationer för socialt och psykiskt 
välbefinnande.  

 
Förbindelsen mellan hälsa och medie- och kommunikationsvetenskapen görs i huvudsak 
med hjälp av Medin och Alexandersson (2000) och Antonovsky (1991). De förstnämnda 
har gjort en litteraturstudie där de fokuserat på begreppen hälsa och hälsofrämjande. Det är 
en förhållandevis ”ytlig” bok som inte på djupet penetrerar några begrepp. Den lämpar sig 
dock bra för den nivå som hälsoresonemanget förs på i denna uppsats. Den andra boken har 
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kommit att bli en klassiker på Programmet i Hälsopromotion där vi utgår ifrån ett 
salutogenesiskt eller hälsofrämjande synsätt. Författaren Aron Antonovsky är en 
internationellt känd medicinsk sociolog och professor i ämnet.  
 
 
4.1 En övergripande bild av televisionens samhälleliga kontext  
 
Det finns många ord som anses benämna vårt samhälle idag: informationssamhälle, 
mediesamhälle, kunskapssamhälle, risksamhälle och så vidare Jag kommer inte att använda 
mig av någon utav dessa utan talar istället om det som ett kommunikationssamhälle 
(Nordlund 1996). Jag hämtar inspiration ifrån Nordlund som menar:  
 

… den snabba tekniska och ’sociala’ utvecklingen inom området ’medierad 
kommunikation’, det vill säga utnyttjandet av tekniska hjälpmedel för att överföra 
information, underhållning med mera till människor eller mellan människor. För det andra 
åsyftas den ökade verksamheten inom olika former av fysisk kommunikation, det vill säga 
förflyttandet av varor och människor mellan olika fysiska platser (s. 29f).  

 
Författaren skriver i citatet att utvecklingen och drivkraften bakom den snabba 
utvecklingen ytterst handlar om kraven på allt snabbare och effektivare 
kommunikationsteknologi, både gällande elektroniska och fysiska ”transporter”. I detta 
sammanhang kan vi bara se till massmedias och televisionens (som handlar om enkelriktad 
kommunikationsteknologi) ökande och alltmer avancerade utbud. Om denna utveckling 
leder till att alltfler tittar på TV ökar detta televisionens påverkan på 
verklighetsuppfattningen, på såväl den samhälleliga som den individuella nivån (Ibid.). 
Även om det är så att TV-tittandet idag har kommit att stå för vår kanske främsta 
fritidsysselsättning är det ändå så att forskning inom området är underrepresenterat inom 
exempelvis socialpsykologin. Sonia M. Livingstone (1998) uttrycker sig, i sin bok Making 
sense of television, enligt följande:  
 

While many areas of everyday life have come under scrutiny, the central place of the mass 
media has been largely neglected. Yet television has come to dominate the hours in our 
day, the organization of our living rooms, the topic of our conversations, our conceptions of 
pleasure, the things to which we look forward, the way we amuse and occupy our children, 
and the way we discover the world we live in (s. 4).  

 
Att massmedias centrala roll borde uppmärksammas mer är tydligt påvisat i citatet och 
likaså dess inflytande på människan. Författaren lyfter fram hur i synnerhet unga roas och 
hålls sysselsatta med TV, men antyder också att teven påverkar vårt sätt att upptäcka vår 
omvärld.  
 Livingstone skriver hur en del teoretiker anser att televisionen har kommit att dominera 
vårt sätt att tänka, hur vi tänker och vad vi tänker om. Det är därför viktigt att televisionens 
betydelse inte underskattas när det gäller dess påverkan på individer i samhället. Ofta, 
menar Livingstone, anses vårt vardagsliv vara verkligt, viktigt och faktiskt medan vad som 
visas på TV är orealistiskt och trivialt.  
     
Stanford Lyman som nämns i Angelöw och Jonsson (2000) anser jag går till ytterligheter 
när han menar att ”det moderna samhället berövar individer deras känsla av personligt och 
moraliskt värde. Samhället sänder människor till en ’social död’ medan de fortfarande är 
fysiskt levande” (s. 236). Lyman menar att en del av människans sociala målsättning är att 
bli respekterad för dem vi är men framhåller samtidigt att det är svårt att skapa sig en god 



 18

självkänsla i dagens samhälle. Om vi samtidigt betänker att människan är en social varelse 
som lever i ett samhälle med en viss kultur där massmedierna numera utgör en självklar, 
om än omedveten, beståndsdel, som Nordlund (1996) skriver, så tycker jag mig kunna se 
vissa samband. Kan det vara så att televisionen ytterligare försvårar för individen i jakten 
på en god självkänsla och känslan av att bli respekterad? 
 
En diskussion som televisionens intåg på 1950-talet representerades av kan vi läsa om i 
(Meyrowitz 1985). Joshua Meyrowitz är en författare som haft stort inflytande på debatten 
gällande televisionens påverkan på vår vardag. I sin bok No sense of place visar han hur 
elektronisk media gjort att våra erfarenheter och beteende inte längre formas av var vi är 
eller av vem eller vilka som är med oss. Han menar att vi kan sitta i vårt vardagsrum och se 
vad som försiggår på andra sidan jorden utan att för den sakens skull ta del av deras sociala 
tillvaro.  
 Han belyser problematiken med den fysiska och sociala verklighetens splitt. Den 
fysiska verkligheten, menas har, är den som visas på TV. Jag kan sitta i mitt vardagsrum 
och fysiskt betrakta hur stränderna ser ut i Karibiska övärlden. Vad jag däremot inte kan 
göra är att socialisera och interagera med öbefolkningen. 
 Att det föreligger en splitt mellan den sociala och fysiska verkligheten, skriver 
Meyrowitz, är viktigt att skilja på om vi skall förstå och kunna analysera televisionens 
påverkan på oss människor. Exempelvis så innebär det att politiker eller nyhetsankare 
måste anpassa sina budskap så att den stora massan kan avkoda och förstå budskapet.  
 Om vi tar Meyrowitz exempel med en studieresa där studenten kommer hem och skall 
berätta vad han varit med om för olika personer, så kan man ju fråga sig om studenten 
ljuger när han berättar olika versioner till lärare, släktingar och vänner, eller om de alla är 
olika versioner av sanningen. Hur som helst så är det ju ingen som får en riktig helhetssyn 
över resan. När han kommer hem och på en överraskningsfest står inför alla grupperingar 
samtidigt (jämför med en TV sändning där nyhetsankaret står ensam inför stora delar av 
Sveriges befolkning) kommer han säkerligen berätta en historia i enlighet med den gyllene 
medelvägen för att mätta så många munnar som möjligt.  
 
 
4.2 Storstäders speciella förutsättningar 
 
Med utgångspunkt i Simmels bok Hur är samhället möjligt (1995) kommer jag här att 
redogöra för och nyansera storstadsmentalitetens särskilda vilkor när det gäller medias 
påverkan på individen. Vad som är viktigt att komma ihåg här är att Simmel levde i ett 
samhälle där TV inte fanns och man kan därför inte dra några direkta kopplingar till den. 
Däremot kan jag se tendenser och grundläggande resonemang som är aktuella för 
sammanhanget. Simmel skriver exempelvis att ”[det] moderna livets djupaste problem 
uppstår ur individens anspråk på att bevara sin tillvaros autonomi och egenart gentemot 
samhällets övermäktiga krafter...” (s. 195). De krafter han talar om är främst 
penningekonomins och kapitalismens inverkan på individens själsliv. Till Simmels 
resonemang, gällande nyss nämnda krafter, kopplar jag också exempelvis vetenskapen och 
televisionen. Jag betraktar här televisionen som en betydande faktor för inverkan på 
individens själsliv som också kan ha visst inflytande på individens anspråk när det gäller att 
bevara sin tillvaros autonomi. Simmel menar att storstadsmänniskan skapat sig ett ”organ” 
som skyddar mot den rotlöshet som hotar henne på grund av nedbrytande tendenser och 
motsättningar i den yttre miljön. Organet kallar han ”förståndet” och menar att människan 
reagerar med förståndet istället för känslomässigt. Jag tolkar det som att det är förståndet 
som dominerar ”själslivet” genom den ”stegring av medvetandet, som framkallades av 
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samma orsak” (s. 196). Jag ställer mig frågande till om det kan vara så att TV-tittande har 
kommit att bli vår främsta fritidssyssla med anledning av den känslomässigt passiviserade 
människan. Tänk om det är som Werner (1996) skriver om att televisionen passiviserar oss. 
Att televisionen med sina färdiga ”intryckspaket” gör oss mentalt avtrubbade. Vi orkar 
tillslut inte känna mer och enda forum för ”Katharsis” eller själens rening är televisionen. I 
filmen ”Gladiatorn” kan vi se hur folket kanaliserar sin ilska genom att se på gladiatorer 
som slåss. Kan det vara så att TV har kommit att bli storstadens och dagens Colosseum? 
Mer om detta i diskuterar jag senare i uppsatsen.   
 
Simmel skriver att storstadsmänniskan söker leva ett liv fullt av njutning och kortsiktighet 
och ett liv fullt av förändring. Detta gör en individ blaserad, ”eftersom ett sådant liv under 
lång tid retar nerverna att reagera kraftigt, tills de slutligen överhuvudtaget inte reagerar 
alls” (s. 199). Detta resulterar tillslut i att människan inte heller klarar av mindre 
förändringar. Simmel menar att storstadsmänniskan inte hinner återhämta sig då de 
fortfarande befinner sig i samma miljö. Det är denna oförmåga att reagera lagom starkt på 
nya retningar, denna avtrubbning, som Simmel kallar för en ”blaserad attityd”, något som 
stadens barn uppvisar vid jämförelse med barn ifrån lugnare och mindre oroliga miljöer. 
 Vidare skriver Simmel att nervernas enda och sista möjlighet för att anpassa sig till 
storstadens innehåll är att avstå ifrån att reagera. Han menar att ”vissa personlighetstypers 
självbevarelse är möjlig bara mot priset av att hela den objektiva världen töms på värde, 
vilket till sist drar med den egna personligheten i en känsla av värdelöshet” (s. 201). I 
citatet beskriver Simmel om hur den objektiva världen (se inledande begreppsdiskussion) 
töms på värde. Det är något som jag som hälsovetare reagerar på och hänvisar till 
Antonovskys teorier kring KASAM eller ”Känsla av sammanhang” där en viktig 
komponent är att individen ser mening i tillvaron. När jag sedan läser om det yttersta 
resultatet: en känsla av värdelöshet, ser jag det som ett motsatsförhållande till KASAM. 
Detta kommer jag att gå in på i slutet av teorikapitlet där jag diskuterar hälsokonsekvenser.  
 
Om jag nu, utan att utförligt diskutera, tar utgångspunkt i att just beskrivna situation är 
sann, undrar jag hur televisionen bidrar till denna känsla av värdelöshet. Nyheter, 
förhållanden och ideal som uppvisas på TV skulle kunna utgöra retningar som bidrar till 
den blaserade attityden. Vi ser mord, svält, komplicerade förhållanden, normer och ideal 
som det är svårt att leva upp till i verkliga livet. I värsta fall kan detta, med förstärkning 
ifrån TV, resultera i en antipati som i sin tur åstadkommer distans och avståndstagande 
(Simmel 1995).  
 
 
4.3 Styrmekanismer och immanent pedagogik  
 
Av den orsaken att jag betraktar den svenska medborgaren i allmänhet vara delvis 
omedveten om vilka faktorer i samhället som har inflytande på ens verklighetsuppfattning 
och välbefinnande väljer jag att innefatta följande rubrik.  
 
I Ulf Olssons bok Drömmen om den hälsosamma medborgaren (1999) tar författaren upp 
några tendenser av och orsaker till vad han kallar för vällevnadssjukdomar. För att förstå 
sjukdomsmönstret fokuseras livsstilar, levnadsvanor och sociala förhållanden. Jag läser till 
exempel om hur viktigt det är att vara ”medveten om att kunskaper inte automatiskt leder 
till beteendeförändringar eftersom människors handlingar också påverkas av de normer 
som finns i närmiljön. Det är också nödvändigt att ha kunskaper om samhällsförhållanden 
som försvårar eller underlättar förändringar” (s. 99). Det är med andra ord viktigt att vara 
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medveten om samhällsmanipulerande krafter, såsom massmedia och televisionen (eget 
inlägg) och kanske extra viktigt då ”den moderna människan lever i ett normaliserande och 
disciplinerande samhälle, genomsyrat av styrningsmentalitet” (s. 34). Ett sådant 
medvetande skulle ge ökade möjligheter att som enskilda och som kollektiv fatta egna 
beslut.  
 
I Olsson (1999) kan vi också läsa om något som präglar vårt samhälle nämligen ”immanent 
pedagogik”, eller med andra ord ”alla de former av smygande pedagogik som omger oss” 
(s. 169). Som jag skrev tidigare ser jag individen som en varelse med möjlighet att i viss 
utsträckning välja grad av exponering, men det är nog också som både Olsson och 
Livingstone är inne på: att synen på individen har förändrats. Strax innan första 
världskriget sågs individen som passiv, för att efter krigets slut ses som en aktiv 
medborgare med viss selektions kompetens: viss förmåga att selektera bland material. Men 
det finns också stunder och situationer där det är svårt att veta vad det är man utsätts för 
och det samma gäller dessa immanenta situationer som avses här. Att det är viktigt att 
undersöka vad denna smygande pedagogik består i och sedan se hur och i vilken 
utsträckning den inverkar på oss är nog viktigt. Jag kan tänka mig att det är liknande 
tankebanor som legat bakom Foucaults (i Olsson 1999) påstående att subjektet är diskursivt 
bestämt, det vill säga att subjektet inte är något i sig utan blir till: ”frågor om vad som är 
vår egentliga natur är alltså inte meningsfulla. Istället bör vi koncentrera oss på hur 
formandet av subjektet går till i vår kultur” (s. 31). Med assistans av Foucaults teorier 
skriver Olsson att formandet historiskt sett gått till på tre sätt, nämligen genom: 
 
• vetenskapens observationer och undersökningar 
• åtskiljande praktiker 
• subjektifikation 

 
Här intresserar jag mig endast för den sistnämnda, subjektifiering. Är jag tjock, smal, 
smart, dum, passiv eller aktiv i förhållande till det normativa? Det är de inre 
ställningstagandena som individen hela tiden gör vid förändringen av sig själv som 
Foucault kallar för subjektifiering. Dessa ställningstaganden som individen måste göra 
bedömer jag vara karaktäristiska för dagens svenska medborgare som ”lever i ett 
normaliserande och disciplinerande samhälle där indirekta makttekniker ständigt är 
osynligt närvarande” (Olsson, 1999, s. 32).  
 
 
4.4 Mottagaren och medvetande 
 
Grunden för vår människosyn får vi, enligt Nordlund (1996), genom interaktionen med 
föräldrar, skola, arbets- eller lekkamrater och genom media. Dessa faktorer påverkar vår 
bild av oss själva såväl som vår bild av vår omgivning. Vissa menar att denna människosyn 
är relativistisk vilket innebär att det enda vi har gemensamt är att vi är olika, medan andra 
forskare menar att det finns något gemensamt, någon grundkaraktär eller mänsklig natur, 
inom varje en av oss (Nordlund 1996). Det är den sistnämnda versionen som jag förutsätter 
i denna uppsats.  
 Jag antar att mottagaren är en individ, vilken som helst, som ser på TV. Meddelandets 
överföring sker via envägskommunikation, och i detta fall i form av masskommunikation 
vilket innebär att en eller några få kan nå många samtidigt. Här går det inte att växla roller 
mellan sändare och mottagare vilket hade gått vid ett samtal mellan två människor 
(Dahlgren et al. 1992). 
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 I nästa led är det lämpligt att fokusera hur meddelandet behandlas i individens 
medvetande. I Dahlgren et al. (1992) beskrivs hur vi hela tiden, beroende på humör och 
yttre signaler, selekterar bland den information som når våra sinnen. Resultatet av denna 
selektiva perception är det vi kallar för vårt medvetande. Det står skrivet att ”verkligheten 
finns ’där ute’ samtidigt som det finns en ’egen’ värld inom var och en av oss” (s. 24). Det 
är denna vår egen värld som, tolkar jag det, våra mentala referensramar sätter en gräns för 
och det är med denna avgränsade verklighetsuppfattning vi möter den objektiva 
yttervärlden. I detta möte avses att både den yttre och inre världen påverkas, eller med 
andra ord: bägge är föränderliga (Dahlgren et al. 1992). Detta beskrivs enligt följande: 
 

Vårt medvetande omfattar flera dimensioner. Just när vi kommunicerar och skapar 
betydelse är det två dimensioner – två sidor av vår inre värld – som är särskilt viktiga, våra 
referensramar och vår identitet” (s. 25).  

 
När vi talar om hur vi kommunicerar och skapar betydelse av det yttre eller vårt inre är det 
främst två dimensioner som är särskilt viktiga: våra referensramar och vår identitet: ”Om 
referensramar handlar om vår bild av världen, handlar identitet om vår bild av oss själva” 
(Dahlgren et al. 1992, s. 26). Författarna förklarar att våra referensramar består av ett 
föränderligt förråd av kunskaper och erfarenheter. De omfattar också en samling kartor som 
tillåter oss att placera in ny information till våra tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Referensramarna är föränderliga och anpassningsbara. De omarbetas och förnyas 
allteftersom den nya informationen når vårat medvetande, vårt förråd. 
  
Barn har mindre utvecklade referensramar än vuxna vilket sätter dem i en mer utsatt 
position när det gäller medieexponering. De har svårare att distansera sig till informationen, 
svårare att förstå och avkoda de budskap som sänds ut via etern. Speciellt utsatta är barn 
med problem eller barn som saknar tillräcklig vuxenkontakt (Dahlgren et al. 1992). Av den 
anledningen anser jag det vara viktigt att tidigt informera och upplysa barnen om vad som 
visas på TV, att kanske sitta med och ta sig tid att förklara, att uppmuntra ett kritiskt 
förhållningssätt. Det för att underlätta för barnet att tolka och reflektera över innehållet på 
TV.  
 Hur barns förmåga att tänka och så vidare påverkas av televisionen har Patzlaff (2002), 
med hjälp av amerikanska forskare vid mätning av hjärnaktiviteten hos så kallade TV-kids, 
bevisat hur man fått fram skrämmande data. Bland annat lider barn som sitter tio till femton 
timmar om dagen framför televisionen ”fullständig brist på imagenationsförmåga. Vissa 
barn förmår inte ens rita något så alldagligt som en kopp ur minnet” (s. 88).   
 
 
4.5 Sändare och mottagare, en kommunikationsmodell. 
 
En förutsättning för att en kommunikation skall ha ägt rum är att meddelandet har nått 
mottagaren. Författarna menar att om budskapet är obegripligt har kommunikation inte ägt 
rum. Det är dock sällan en fråga om antingen eller, utan oftast är i alla fall delar av 
budskapet förståeligt. Exempelvis förstår människor som inte talar samma språk varandra 
genom gester och så vidare (Dahlgren et al. 1992). 
 Hur vi kommunicerar med varandra är olika. Sändare och mottagare, såväl som 
meddelandet däremellan, varierar. Eftersom arbetets fokus ligger på media och i synnerhet 
TV så sätter jag den som sändare och en individ i ett kommunikationssamhälle som 
mottagare. I Dahlgren et al. kan vi läsa följande: 
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Massmedierna kommunicerar med oss, men det var inte medierna som skapade 
kommunikation. Att kommunicera är mänskligt. Man kan till och med säga att det är 
genom kommunikation som vi är och förblir människor. Om vi inte kunde kommunicera 
med varandra skulle vi vara inneslutna i oss själva utan möjlighet att utvecklas till sociala 
varelser (1992, s. 14).  

 
Härav kan vi konstatera två saker. Dels att media kommunicerar med oss, att media 
representerar ett medium för överförande av budskap. I andra sammanhang kan rösten, 
radio, telefon, fax vara det medium som överför meddelandet. Det andra är att det är 
fundamentalt mänskligt och viktigt med kommunikation om vi skall utvecklas till sociala 
varelser. Det är alltså vikten av kommunikation som jag vill poängtera här.  
 
Som jag skrev i början på teorikapitlet är det också viktigt att inte lösrycka massmedierna, 
där inkluderat TV, ifrån sin kontext. Detsamma gäller för kommunikation som alltid sker 
inom ramen för något sammanhang och, som vi kan se ovan, via något medium. 
 Kommunikation förutsätter ett sammanhang och ett medium (här: TV), men 
meddelandet ter sig aldrig fullständigt klart kommunikatörerna emellan. När två människor 
talar med varandra använder de sig av ett språk vilket kan sägas bestå av ett system med 
tecken, koder. Detsamma gäller kommunikationen mellan TV och individ, och Dahlgren et 
al. (1992) menar till och med att ”i film och TV kan [koderna] vara särskilt komplicerade 
eftersom de kombinerar språk, rörliga bilder, ljud och musik” (s. 17). Vidare kan sägas att 
vissa koder är breda och tillhör allmänheten medan andra är smala och tillhör mindre 
grupper. Ett exempel kan vara skillnaden mellan populärkultur och finkultur där den 
förstnämnda är riktad till massan medan den andra kräver viss förförståelse för att förstå.  
 
Men det här med koder är inte alldeles lätt, för hur kommer det sig att ”ordet ’hund’ 
betyder ett fyrbent husdjur och att ’kund’ betyder någon som handlar i en affär” (s. 18)? 
Författarna till antologin menar att det inte finns någon naturlig logik som gör att vi kan 
förstå koderna utan de flesta koder förstås därför man är van med ett speciellt sätt att 
kommunicera. Denna grund härstammar ifrån sedvänjor och kan ses som ett resultat av 
kulturella överenskommelser. Människor har med andra ord kommit överens om 
gemensamma definitioner. Dessa sedvänjor och överenskommelser kallar Dahlgren et al. 
för ”konventioner” och en tydlig sådan i TV är: 
 

... att nyhetsuppläsarna ser oss i ögonen när de presenterar inslagen. Detta bidrar till att 
etablera kontakt med publiken och till att TV-nyheterna har en sån hög trovärdighet hos 
allmänheten. Just ögonkontakt anser vi i vår kultur vara ett uttryck för ärlighet (s. 19). 

 
Sista länken i kommunikationsmodellen handlar om gestaltning, det är först när ett 
meddelande får sin uttrycksform som mottagaren kan uppleva någonting. Koderna måste 
med andra ord förpackas och förmedlas i ett paket som beroende på sändarens syfte med 
meddelandet ser olika ut.  
 
 
4.6 Socialisering i ett kommunikationssamhälle 
 
Pierre Bourdieu (1998) skriver om den tilltagande kommersialiseringen av TV-mediet. I 
boken Om televisionen diskuterar och teoretiserar författaren kring hur televisionen har 
kommit att fungera som samhällets kanske mäktigaste medium och utesluter inte att denna 
makt har inflytande på subjektet eller människan.   



 23

Om förmågan att reflektera, abstrahera och kritiskt granska ligger till grund för min 
förmåga att avkoda ett budskap, kan man då anta att högutbildade har lättare att avkoda och 
därmed ta till sig det väsentliga från TV, än vad lågutbildade har? Mediepåverkan kan i 
sådana fall innebära att ”medierna förmedlar mer kunskaper till dem som redan har 
kunskaper. Därmed kan man säga att medierna – på samhällsnivån – indirekt bidrar till att 
förstärka kunskapsklyftorna” (Dahlgren et al. 1992, s. 61). Att klyftan mellan de sociala 
skikten inte utjämnas genom televisionen utan snarare ökar instämmer också Patzlaff 
(2002) i: 
 

Människor med ringa bildning föredrar teve, de med högre bildning föredrar tidningar, 
tidsskrifter och böcker… bokslukare förfogar över en klart högre mediekompetens än 
teveslukare, de kan alltså använda teven mycket bättre, och ’kunskapsklyftan’ – som den 
kallas i forskningen – riskerar alltmer öka mellan fattiga och rika (s. 50) 

 
I (Elliot 1997) belyses en undersökning gällande förtroendet för TV4 i grupper där man kan 
se hur indikatorerna utbildning och social klass varierar. Den sammanslagna grupp som 
uppvisade minst förtroende för kanalen var en icke-tittande välutbildad högre tjänsteman, 
och som jämförelse visade det sig att en tittande lågutbildad arbetare var den grupp som 
uppvisade störst förtroende. Om det är så att de olika gruppernas förtroende för TV4 ligger 
till grund för hur de påverkas av televisionen i allmänhet, så tror jag att gruppernas 
socialisering också ser olika ut.  
 Begreppet socialisation innebär att människorna i samhället får en viss bild av sig 
själva och samhället beroende av ”karaktären och innehållet hos de förmedlade attityderna, 
värderingarna och normerna, liksom hos den information och de kunskaper som är spridda 
i samhället” (Nordlund 1996, s. 43f). Nordlund lyfter fram fyra institutioner som i 
synnerhet anses viktiga då vi talar om socialisationsprocessen: skolan, arbetslivet, 
massmedier och familj. En liknande uppdelning kan vi se i Johansson (2002) som kallar 
familjen, relationssfären, arbetet och medierna för ”vardagslivets institutioner” (s. 107).  
  
I Angelöw och Jonsson (2000) står att människan tar till sig den yttre verkligheten genom 
primär och sekundär socialisation men också att vissa forskare talar om en tertiär 
socialisation. De första två behandlar främst hur ”överföringen av värderingar, attityder, 
beteenden, kunskaper sker till en individ från andra individer och grupper i samhället” (s. 
81) och de avser i synnerhet barn och ungdomar.  
 Sedan menar vissa forskare (se exempelvis Johansson 2002) att man också kan tala om 
en tertiär socialisation som lägger tyngdpunkten på hur vi som människor systematiskt 
påverkas att införliva speciella värderingar vilka förmedlas exempelvis genom politiken, 
massmedia och så vidare. Författarna poängterar också hur viktigt det är att inte se 
individer som passiva mottagare i socialisationsprocessen utan istället utgå ifrån att de 
spelar en viktig och aktiv roll (Angelöw & Jonsson 2000).  
 

Genom socialisationen och internaliseringsprocessen införlivar individen samhällets 
normer och värderingar. Men internaliseringsprocessen motsvaras också av en 
externaliseringsprocess, varigenom människor aktivt försöker tillägna sig verkligheten och 
försöker sträva efter att förändra den efter sina behov (s. 83). 

 
Att, i enlighet med vad citatet antyder, försöka förändra verkligheten för att tillse sina 
behov är antagligen besvärligt. Kanske speciellt svårt är det i dagens moderna kapitalistiska 
samhälle där narcissistiska drag hos individen lockas fram och förstärks. I Angelöw och 
Jonsson (2000) står det hur vårt samhälle befolkas av ”individer med en narcissistisk 
karaktärstyp, vilka söker en mening med livet men inte arbetar för att förbättra världen” (s. 
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94). Vidare står hur denna karaktär lider av tomhetskänslor, ångest, rädsla för starka 
känslor och hur arbetet blivit meningslöst. Författarna väljer här att ta upp Herbert Marcuse 
som på 60-talet kritiserade det ”avancerade industrisamhället för att dess produktivitet 
verkade nedbrytande på den fria utvecklingen av mänskliga behov och möjligheter och 
därför bidrog till att forma en endimensionell människa” (s. 95).  Han ser att 
produktionsapparaten producerar och säljer ”helhetspaket” som inte rymmer avvikande 
smak och så vidare. Marcuse menar att produkterna manipulerar och indoktrinerar 
människorna i samhället: 
 

… genom att produkterna blir åtkomliga för allt fler individer från olika sociala grupper, 
blir det till sist en livsstil. Härigenom uppstår ett mönster av endimensionellt tänkande och 
beteende, en endimensionell människa skapas som har anpassat sig till det avancerade 
industrisamhällets ideologi. Idéer och önskemål som går utanför den dominerande 
föreställningsvärlden, motarbetas eller reduceras till den grad att de passar in i det allmänna 
tankemönstret (Angelöw & Jonsson 2000, s. 95). 

 
När jag läser om Marcuse och hans produktionsapparat samt hur den säjer helhetspaket 
som inte rymmer avvikande smak och så vidare föreställer jag mig televisionen motsvara 
apparaten där utbudet representerar helhetspaketen. Jag jämställer samtidigt produkterna 
som kommit att bli alltmer åtkomliga med ökade antalet kanaler. 
 
 
4.7 Tolkning av televisionens budskap 
 
När jag tittar på TV är nog viktigare för mig än vad jag tittar på. Jag exponerar mig således 
för teves utbud och blir mottagare för budskap jag inte hade för avsikt att utsätta mig för då 
jag satte mig för att se på TV. Meyrowitz (1985) skriver ”Many electronic messages are 
chosen with less care and discrimination. We often spend more time deciding over the 
model of a radio or a television set than we do selecting the particular broadcast program. 
People tend to choose a block of time to watch television rather than choose specific 
programs” (s. 82). 
 
Författaren skriver också om att en skillnad mellan språkliga och bildliga symboler 
föreligger och att den uppdelningen föranleder vissa konsekvenser.  
 De språkliga symbolerna har ingen logisk koppling till budskapet som de vill förmedla. 
De olika bokstavsformationerna som bildar ord och grammatiken som fungerar som 
meningspolis har ingen direkt anknytning till vad de vill säga. Om jag läser ordet 
”soffliggare” så ser jag ju inte genom att titta på ordet vad det betyder. Det måste jag ju lära 
mig, och det tar lång tid.  
 När det gäller de bildliga symbolerna så är de, enligt författaren, lättare att lära sig och 
vi har oftast ingen som lära oss att tolka dem, vi ser ju vad som menas med dem. Däremot, 
argumenterar Meyrowitz, kan exempelvis televisionen inte förmedla idéer särskilt bra och 
det är här jag anser att vår verklighetsuppfattning påverkas. Jag säger inte att det behöver 
vara dåligt men jag är övertygad om min förståelse av mig själv och omvärlden ser 
annorlunda ut för en som är uppvuxen med media och en som inte haft media som en 
naturlig del av sin vardag. Nordlund (1996) skriver exempelvis i sin bok att förmågan att 
”urskilja vad som är uppdiktade respektive verkliga händelser i TV-innehållet tycks öka 
med stigande ålder” (s. 127). Detta verkar ju rimligt eftersom vi successivt utvecklar vår 
förmåga att avkoda meddelande och budskap.  
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4.8 Empowerment och TV 
 
I (Nordlund 1996) står beskrivet hur TV-tittande, enligt en studie av vuxna, kan ha viss 
negativ inverkan på omvärldsuppfattningens karaktär. Mer specifikt hade Nordlund tittat på 
hur vuxna som ser mycket på TV uppfattar sina möjligheter att påverka sin livssituation. 
Vad författaren kunde utröna var ett mönster med ”en hög grad av passivitet avseende sina 
möjligheter att påverka sin livssituation” (s. 158). Mönstret grundar sig på ett 
grundantagande hos individen som antingen ser sig själv som en ”aktiv människa med 
möjlighet att påverka sin livssituation, eller tvärtom, som en passiv människa utan 
nämnvärda påverkansmöjligheter” (s. 62). Att möjliggöra för individen att utveckla sin 
egen förmåga att bemästra sin livssituation: den process där individen tillskansar sig 
handlingsförmåga är det som avses med begreppet ”empowerment” (Medin & 
Alexandersson 2000).  
 

Denna process utgår ifrån individen och hennes önskemål, för att öka hennes förmåga och 
motivation för att effektivt ta ansvar för sitt liv och hälsa, att utveckla strategier för att 
bemästra omvärlden. Grunden är en människosyn, i vilken man ser människan som både 
kapabel att göra val och som ansvarig för de val hon gör (s. 83).  

 
Författarna uttrycker en rad väsenligheter när det gäller begreppets innebörd, men det är 
framförallt två stycken jag vill lyfta fram här nämligen process och eget ansvar. De 
beskriver hur empowerment handlar om att möjliggöra för individen att fatta de ”rätta 
besluten” samtidigt som man talar om eget ansvar. För att empowerment skall vara möjlig 
ska individen, enligt författarna, ha möjlighet att påverka omgivningen och ha en ”inre 
känsla av att hon vill, och kan, utnyttja de potentialer till påverkan som finns” (Medin & 
Alexandersson 2000, s. 83f). Det bör sägas som en parantes att det i deras litteraturstudie 
också går att läsa att empowerment är ett mål man kan uppnå och därmed ingen process. 
Jag går inte in på den diskussionen mer utan väljer att utgå ifrån att empowerment är ett 
mål i sig själv, att det handlar om en process.  
 
I USA kommer allt fler människor till insikt om att de blivit beroende av televisionen. 
Många amerikaner försöker att ändra på sin situation genom att delta i en regelbunden TV-
fri vecka, men får då ofta uppleva att deras beroende är starkare än väntat (Patzlaff 2002). 
Är detta begär ett uttryck för empowerment och autonomi? Författaren förklarar hur svårt 
det kan vara att efter 20 000 timmars TV-tittande upp till vuxen ålder helt utesluta 
inaktiviteten framför televisionen. Han beskriver det som att: ”borttagandet av apparaten 
skulle efterlämna ett jättehål, en fruktansvärd tomhet som de flesta människor inte skulle 
kunna fylla. En djup depression skulle bli följden och en längtan efter att kunna återvända 
till det gamla tillståndet” (s. 67).  
 Den avgörande uppgiften för nordamerikanerna skulle alltså inte vara att få människor 
att kasta ut sina TV-apparater eller att leva ett liv i total avhållsamhet, utan att istället ge 
dem förutsättningar för att själva, successivt, förvärva ”den nödvändiga inre kraften som 
gör det möjligt att frigöra sig från det främmande bestämmandet genom teven” (s. 67).  
 
Björn Mårdén (1998) har i en skriftserie gällande hälsopromotion förhållit sig kritisk till 
empowermentbegreppet. Författaren förklarar att begreppet är svåröversatt och delvis 
paradoxalt men att det i stort betyder ”självstärkande åtgärder” (s. 20). Det paradoxala skall 
enligt Mårdén ligga i att dessa åtgärder föreslås uppifrån: hur kan ett ”ovanifrån 
kommande, normativt utbildningsbudskap ge ett samtidigt uttryck åt en nerifrån kommande 
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voluntarism” (s. 20).3 Är det så att beslutsfattare söker arbeta med främjande empowerment 
strategier för att socialisera medborgare eller ligger det till så att de helt altruistiskt 
uppmuntrar och stödjer individen i självstärkande åtgärder? 
 Något som ses som en viktig ingrediens i empowerment-beteendet är 
självuppskattning. Vad den går ut på är hur en person ser på sig själv som ett kontinuum 
mellan polerna: inlärd hjälplöshet och en orealistiskt hög tro på sig själv. Vad som sedan 
föreslås är att en själuppskattning med ”rätt” placering på kontinuumet förmodligen 
genererar i god hälsa då det skulle innebära att personen tar kontroll över sitt liv (Tones & 
Tilford i Mården 1998).  
 Om vi ser till hur den avgörande uppgiften formuleras i ovanstående exempel med 
nyligen beskrivna hållning vad gäller empowerment i tanken, hur kan vi se på situationen 
då? 
 
 
4.9 KASAM och TV 
 

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika 
slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra 
påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av 
det? (Antonovsky 1991, omslag) 

 
 
Då rubriken fokuserar en grundsyn, KASAM, vars komponenter utgörs av: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991) utgår jag här ifrån den så kallade 
Gestaltteorin (Nordlund 1996). Det är ett socialpsykologiskt grundperspektiv inom 
massmedia som betonar att ”människan är en aktiv och målinriktad varelse, som försöker 
skapa en mening (gestalt) i alla de intryck som hon tar in via sinnesorganen” (s. 53). Detta 
innebär, fortsätter Nordlund, att människan hela tiden lutar sig tillbaka mot denna gestalt 
när hon tolkar och organiserar sina upplevelser, både av sig själv och av sin omvärld. Jag 
väljer att föra ihop denna teori med KASAM därför att den uttrycker ett fundamentalt sätt 
att se på människan samtidigt som kopplingen till massmedia görs. Att människan är aktiv, 
målinriktad och söker mening i sin omgivning ser jag som lämpliga beröringspunkter med 
KASAM.  
 Speciellt framträdande och tydlig blir gestaltteorin när Nordlund talar om 
kommunikationsbeteende och hur vi människor antas göra allt för att undvika en så kallad 
kognitiv dissonans. Det grundantagandet går ut på att vi delvis kommunicerar för att 
minska en obalans, en dissonans inom vår ”gestalt”.  Gestaltteoretikern koncentrerar sig 
härvidlag på människans ”inre kognitiva processer och strukturer” (s. 54) på liknande sätt 
som jag gör med mentala referensramar. Människor gör, som jag tolkar det, allt för att 
undvika en mental obalans. Att inte se någon mening med sitt arbete kan exempelvis leda 
till en sådan dissonans. Antonovsky (1991) skriver om en person med stark KASAM att om 
denne skulle finna att ett ”rollkomplex inte uttrycker självet på rätt sätt, [så] har man 
styrkan att lämna det och finna andra identiteter” (s. 49). Om en person inte finner någon 
mening med sin arbetsroll är det, enligt resonemanget, ett kännetecken för en person med 
stark KASAM att ändra på situationen och därmed undvika kognitiv dissonans eller mental 
obalans.  
  

                                                 
3 Voluntaristiska antaganden bygger på antaganden om att den enskilde har en fri vilja, och kan handla därefter 
(Mårdén 1998, s. 20). 
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När det gäller människans sökande efter en identitet eller nya meningsfulla sammanhang 
skriver Mihály Csíkszentmihályi (1999) i sin bok Finna flow – den vardagliga 
entusiasmens psykologi något intressant om människans strävan efter ”flowupplevelser”. 
Dessa representeras av känslor som passion, inre och yttre balans, meningsfullhet och så 
vidare. Författaren skriver hur man om man jagar världens alla belöningar lätt kan hamna i 
en situation av ”inre splittring, brist på koncentration och känsla av meningslöshet” (s. 10), 
en situation han kallar för ”entropi”. Detta tillstånd, förklarar författaren, är själva motpolen 
till flowtillståndet.  
 Kan det vara så att media och i synnerhet TV omedvetet påverkar individen till ett liv 
innehållande entropiska situationer? Författaren menar att det vanebildande TV-tittandet är 
särskilt förrädiskt och att ”det visserligen [kan] motverka känslan av meningslöshet och 
leda under korta perioder, men ger ingen varaktig tillfredställelse eftersom det inte kräver 
egna insatser” (s. 10). Då KASAM:s kanske främsta ingrediens är meningsfullhet förmodar 
jag att TV-tittande enligt detta resonemang inte generellt sätt påverkar individers ”känsla 
av sammanhang” på ett tillfredställande eller varaktigt sätt.  
 Csíkszentmihályi skriver också att människors främsta fritidssyssla är att ägna sig åt 
medier samt hur det påverkar oss.  
 

Att titta på TV, som i medeltal förbrukar mest mental energi av alla fritidsaktiviteter, är 
förmodligen också den nyaste formen av aktivitet för människan. Ingenting som människor 
har gjort hittills under evolutionens miljontals år har varit lika passivt och tillvänjande, och 
ingenting har med samma lätthet lockat och fångat människors uppmärksamhet – såvida vi 
inte inkluderar att stirra ut i tomma luften [...] Förespråkare för medier brukar hävda att TV 
förmedlar alla möjliga typer av intressant information. Detta är sant, men det är mycket 
lättare att producera program som eggar tittarna än sådana som ger dem upplysning. Det 
mesta av det som folk tittar på är troligen inte alls till någon hjälp för deras personliga 
utveckling (s. 30f). 

 
Visserligen menar Csíkszentmihályi att TV-tittande kan förbättra livskvaliteten avsevärt, 
men bara under en kort tid. Han menar att effekterna inte är additiva: man uppnår snabbt en 
punkt där tillfredsställelsen börjar minska.  
 Det föreligger ett koncept, rigid KASAM, där Antonovsky (1991) talar om hur en 
person kan tros ha stark KASAM medan hon egentligen har en svag. Om det är som 
Csíkszentmihályi menar att televisionen kan motverka känslan av meningslöshet och leda 
under korta perioder förutsätter jag att vi talar om en rigid eller oäkta KASAM. Men vad 
beror det på att vissa söker mening hos televisionen? Kan det vara så att det föreligger en 
risk att vi som TV-konsumenter känner en social relation eller en illusion av direktkontakt 
med någon person i medieinnehållet? Fenomenet förekommer och beskrivs i Nordlund 
(1996) där det kallas för parasocial interaktion (PSI). Författaren skriver att mycket lite 
forskning finns om detta men framhåller vissa data som antyder att PSI kan leda till att man 
blir beroende av massmedier, och kanske i synnerhet av TV. Något som jag tror förstärker 
effekten av PSI är det faktum som beskrivs i Patzlaff (2002) att genomsnittlig klipptäthet 
överensstämmer med den tid som ögonen i en naturlig omgivning maximalt kan vila på en 
fixeringspunkt. Detta är ett av skälen, menar Patzlaff, till varför tittaren upplever regin som 
sin egen, tittaren: 
 

förväxlar den påtvingande blickföringen med fri viljeverksamhet och har illusionen att vara 
helt vaken och självständig – marionetten glömmer tråden som den hänger i (s. 32). 

 
Jag gör i denna teoriframställning kopplingen mellan PSI som en bidragande faktor till ett 
falskt KASAM. Jag menar att mottagarens meningsskapande förstärks och härrörs till TV-
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tittandet. Det handlar därmed inte om några reella eller verkliga sociala kontakter utan 
sålunda om ett falskt meningssammanhang.  
 
Avslutningsvis vill jag bara nämna Tudor – Sandahl (1989) som tar upp tankar och idéer 
kring det falska och det sanna självet vilket jag tycker liknar vad Antonovsky menar med 
sitt rigida KASAM. Underlaget till varför hon valt att göra denna uppdelning är att vi trots 
social trygghet och hyggliga arbeten upplever meningslöshet, nedstämdhet, tomhet och oro. 
Vidare skriver hon att ”mitt ibland oss finns många som i psykologisk bemärkelse är vilsna, 
svaga, rotlösa och fattiga. Dessa är ofta välbärgade människor som vid ett ytligt 
betraktande ser ut att ha det bra” (s. 34).  
 Som jag förstår henne menar hon att om ett barn inte ges möjligheten att uttrycka sitt 
personliga och unika Själv så riskerar det att förlora kontakten med sina behov och känslor. 
Det är då barnet skapar det falska jaget vars enda uppgift är att dölja individen bakom 
fasaden. Den skapas genom då vi blundar för verkligheten, reella situationer och 
erfarenheter. Kanske finner det falska självet kraft hos det imaginära, hos mediernas 
fantasieggande verklighet. Mycket gör vi för att finna mening och kontroll i tillvaron. 
Frågan är vad vi bygger vår bild och vår kontroll av? 
 
 
 
5. Empirisk illustration  
 

Om vi tar en person som är väldigt idrottsintresserad och sitter och ser på OS varje dag när 
han kommer hem istället för att idrotta själv, då kan man ju fråga sig om det är ett 
idrottsintresse eller ett TV-intresse (respondent i fokusgruppen).   

 
 
Detta min andra del av resultatet presenteras i den ordning som transkriberingen gjordes 
och följer därmed inte föregående kapitels bakomliggande struktur.  
 Efter en kort introduktion av tillfället jag hade med min fokusgrupp presenterar jag mitt 
material löpande.  
 

 
5.1 En beskrivning av träffen 
 
Vi träffades i ett av datagrupprummen på högskolan en förmiddag. Innan vi började 
intervjun fikade vi och gick igenom informationsbreven (se Bilaga 1) ordentligt. Vi gick 
också igenom vad fokusgrupper var för någonting och hur just denna intervju skulle se ut.  
 Efter intervjun som tog ganska precis en timma frågade jag hur de upplevde att tillfället 
hade varit och en av respondenterna uttryckte att ”videokameran försvann [...] när vi var 
fem stycken” och tyckte det var positivt. Det var något som jag också kände, speciellt efter 
ett tag.  
 
Vidare stämde samtliga in då någon påpekade att det inte ”känns som man måste producera 
ett svar utan [att det] känns lite mer friare”. Det var kul att höra då det var en positiv poäng 
till varför jag valde att arbeta med just denna metod. Respondenternas diskussion var 
självständig och vid ett flertal tillfällen kom de in på områden som jag troligtvis annars 
hade gått miste om.  
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5.2 En redogörelse av fokusgruppen 
 
I början av min intervju ställde jag frågan om hur ofta de medverkande såg på TV och vad 
de såg på för program eller kanaler. Svaren visade att man såg olika mycket på TV och att 
man såg på den av olika anledningar. En av de medverkande svarade: 
 

Det är nog lite beroende på humör tror jag. Är jag på dåligt humör och inte vill prata med 
någon och vill vara själv, då kan jag se på TV tre till fyra gånger i veckan, men det kan gå 
tre veckor utan att jag sätter på teven också. Men det är ofta så, men om det är något 
speciellt som jag vill se. Sedan hör det kanske till saken att jag bara har ettan, tvåan och 
fyran. Det går väldigt i vågor. 

 
Det var så överlag att gruppen tittade olika mycket på TV i olika perioder och att orsakerna 
till varför man tittade skiljde sig åt i gruppen. Enligt respondenten i citatet ovan berodde 
det på humör. Samma person vidareutvecklade sitt resonemang och menade att ”det krävs 
inte så mycket av en, slippa tänka, slippa konversera”, medan en annan valde att sätta på 
teven då ”...det är något intressant, eller något speciellt program”.  
 De båda medverkande ovan representerar den del av gruppen som såg minst på TV. En 
av respondenterna som såg mer på TV ansåg att ”det kan vara socialt också, speciellt 
eftersom jag bor i [...] Det är, blir en social verksamhet framför teven istället för, egentligen 
är teven bara på, man tittar inte så mycket på den”. Detta exemplifierar hur olika 
inställningarna kan vara till televisionen. Hos den ene var det humöret som styrde, den 
efterföljande hade kontroll och bestämde själv medan den sista såg teven som något som 
alltid fanns där i bakgrunden men att man inte alltid tittade på den aktivt.   
 
Min nästa fråga till gruppen gällde om de ansåg att televisionen hade något inflytande över 
individen, om och isåfall hur de trodde att den kunde påverka oss. Generellt sett tyckte 
gruppen att den hade inflytande på dem, att den påverkade. Ett svar som explicit visade på 
det var följande: 
 

Den påverkar ditt sätt att tänka. Den bygger upp referensramar, vad som är normalt. Av vad 
som är verkligheten. Istället för att du tar reda på vad som är verkligheten, så har de redan 
gjort det på teven liksom. Det som du får serverat i teven, så är det liksom. Den bestämmer 
vad du skall tänka.  

 
Om vi för en stund blickar tillbaka till min förklaring av hur jag ser på begreppet verklighet 
i kapitlet för inledande begreppsdiskussion kan vi se vikten av detta citat som antyder att 
televisionen påverkar ens sätt att tänka i stor utsträckning. Vad som går att urskilja här är 
hur teven med sin symboliska verklighet inpräntar en bild av den objektiva verkligheten 
hos individen. Respondenten antyder också att bilden ”serveras” vilket utpekar tittarens 
passiva förhållande till vad som visas. Diskussionen fortsatte och en annan fyllde i: 
 

... det som du är inne på är mer att man tittar på TV av bekvämlighetsskäl. Man får en 
färdigpaketerad verklighet. Man slipper fundera så mycket över vad man själv anser 
egentligen och så.  

 
Här var det de två av respondenterna som inte såg så mycket på TV som resonerade. Som 
fortsättning på citatet ovan sade den andre ”jag tror att man slutar tänka, man blir hämmad 
mer liksom, man blir styrd av TV”. Här blir det tydligt hur de anser att televisionen kan ha 
ett mindre bra inflytande på individen och dess verklighetsuppfattning. För att belysa ett 
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alternativt sätt att tala om TV och television4 åskådliggör jag tre inlägg mellan personerna 
A, B, och C, där de två förstnämnda inte ser regelbundet på TV.  
 

A: Men teven sätter väl inte på sig själv. Det där lät konstigt men är det inte skillnad på att 
bli styrd och att välja att bli styrd? 

 
B: Där är det nog skillnad hemma hos mig, jämfört med hos dem (C och D). Hos mig 
handlar det om att sätta på teven, hos dem handlar det om att stänga av teven.  
Hos många handlar det väl om en vana, det går på rutin, att man sätter på teven när man 
kommer hem för att inte vara ensamma. De hade lika gärna kunnat sätta på radion, men... 

 
C: Det tror jag handlar om det visuella, att man ser någonting. Radion där ser man ju inget 
där hör man ju bara och då blir det ju en annan verklighet, man upplever den inte man bara 
hör den. 

 
Därefter bad jag respondenterna resonera kring huruvida de kunde urskilja vad som är 
verklighet och inte på TV. Samtliga menade att det inte går men att det är lättare för dem 
som är unga och välutbildade då de har varit ute och rört sig mer, sett mer, samt att de lärt 
sig att tänka mer kritiskt. Det framkom att det inte spelade någon roll om äldre människor 
varit med om en tid då TV och media inte hade det inflytande på oss som de har idag.  
 En respondent uttryckte att de äldre inte kan tänka tillbaka till tiden då man inte hade 
TV på grund av att de är så uppe i sitt liv just nu att de omedvetet har anpassat sig. En 
annan deltagare utvecklade resonemanget vidare och ansåg att de äldre exempelvis ser 
nyheterna på TV istället för att lyssna på dem på radio och menade att det blivit en 
vanesak.  
 
Efter denna inledning tog diskussionen en annan riktning. Den hade legat till grund för en 
annan mer samhällelig aspekt hos en av de andra respondenterna. 
 

Man tittade på TV på ett helt annat sätt förr. Då började TV sändningarna inte klockan ett 
på dagen utan på kvällen. Innan man hade ätit middag fanns det inget att titta på: det var en 
testbild. Men idag kan man sätta på teven när som helst och det finns alltid något att titta 
på, om man vill. Man väljer inte idag vad man vill titta på utan man sätter bara på teven och 
så ser man på det som är. 

 
Att, som citatet antyder, samhället kan erbjuda individen helt andra förutsättningar vad 
gäller utbudet på TV idag mot för bara 25 år sedan råder det ingen tvekan om, och det är 
med största sannolikhet så att det har påverkat vårt sätt att leva våra liv.  
 
Därefter fortsatte gruppen diskutera hur media påverkade samtalsämnena på rasterna, på 
jobbet eller i skolan. De ansåg enstämmigt att mycket av det som togs upp på rasterna kom 
ifrån radion som det lyssnades på i bilen på vägen till jobbet, ifrån teves morgonnyheter 
eller ifrån något TV-program från kvällen innan.  
 Respondenterna menar att det sociala livet påverkas av medier, och kanske speciellt av 
televisionen. Det sociala livet representerar här den objektiva verkligheten. Om det är så att 
medier påverkar människors sätt att interagera så återstår frågorna hur och varför? Följande 
ordskifte följde naturligt:   
 

                                                 
4 Jag försöker vara konsekvent när det gäller skillnaden mellan begreppen TV och television. Med den förra 
avser jag den fysiska apparaten, möbeln TV och med den senare avser jag vad som visas på apparaten (egen 
invändning). 
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B: Man kan ju väldigt lätt hamna utanför en diskussion om man inte har sett ett program på 
TV till exempel, det tror jag. Men sedan kan man ju vända på det och säga att ’Jag ser inte 
på sådan skit’. Så att de känner sig dumma som ser på det. Fast man får nog vara ganska 
stark för att kunna säga så, det beror väldigt mycket på vad man är för sorts person också. 
 
C: Jag tror att det är svårare för ungdomar att stå emot än vad det är för äldre. De vill 
verkligen vara med i gemenskapen, de vill inte vara utanför. Även om man inte vill titta på 
de här programmen så gör man det bara för att få vara med. Så jag tror att det är lättare för 
ungdomar att bli påverkade medan vuxna lättare kan stå emot och kanske anser att de mår 
bättre om de slipper se skiten. 
 
A: Min sambo som ser väldigt lite på TV säger det, han jobbar på en rätt liten arbetsplats 
där man följer mycket serier och så där och pratar om det. Men han säger det att det ofta är 
så att de ”inte har sett på det men så har de råkat se en liten bit” och så börjar de diskutera 
och så kan de ändå full koll på allting, även om de bara såg de sista minuterarna.  
Många ser väldigt mycket på TV tror jag, men jag vet inte, det ligger någonstans att man 
tycker att det är dåligt och att man skäms lite grand för det. 

 
Härvidlag var gruppen enig men undrade samtidigt vad det kunde bero på att individer i 
stort inte kunde stå för att man tittade mycket på TV.   
 

A: Att man känner att det är lite fördummande och förslöande tycker jag och jag kan känna 
mig misslyckad om jag känner att jag egentligen borde göra någonting annat, och så har jag 
mått lite dåligt och hamnar framför teven istället för att göra något kreativt. 
 
B: Så känner jag också lite grand... 
 
A: Jag blir nästan förbannad på mig själv, nu hamnade jag där, när jag kunde ha gjort 
någonting bra istället. 
 
B: Hur tänker ungdomar i sådana fall som då måste se på ett program för att vara med i 
diskussionen dagen efter. Hur mycket tid får de då inte lägga på teven, då de egentligen 
kunde ha gjort något annat. De kanske inte ens tänker så som du gör och får dåligt samvete. 
Är det inte mer skrämmande när man inte får det. Det tycker jag är ganska sunt att man får 
dåligt samvete i det läget. 

 
Gruppen menade vidare att det till och med kunde vara så att ungdomarna kände dåligt 
samvete om de missat ett bra program. När det gällde dem själva tyckte de att det var okej 
att se på mycket TV om det var någonting de ville se, något intressant. En respondent 
menade att det snarare var de gångerna som man hamnade framför teven och blev 
förbannad över att de inte visade någonting bra istället för att gå därifrån som man tyckte 
att det inte var lika okej.  
 
På min fråga om de ansåg att människor kan känna sig mentalt avtrubbade eller 
passiviserade om de ser mycket, eller regelbundet, på TV resonerade de enligt 
nedanstående: 
 

B: Det tror jag, jag tror man blir dummare av att se på TV lite på grund av att man inte 
tänker, man behöver inte tänka. Om man tänker tillbaka på det jag sa om 
självmordsbombare till exempel. ’Det är ju bara en i mängden’, man ser aldrig vad som 
ligger bakom, vad hela detta bygger på egentligen, man slutar tänka där, så kommer nästa 
nyhet, så tar man åt sig det.  
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D: Det är ju det här kommersiella nyheterna, att man bara kan vara tillräckligt koncentrerad 
i tre minuter. Förr kunde ju en nyhet vara i 15 – 20 minuter, man visade inslag. Nu är det ju 
nerkortat till tre minuter, för att man skall orka titta.  

 
Moderator: Tror du att det är en konsekvens, att det försämrar vår koncentrationsförmåga 
också? 
 
D: Ja, det är väl en del av samhället i sig.  
 

Person B börjar sitt resonemang i enlighet med tidigare diskussioner som avsåg att en del 
av televisionens påverkan låg i att man blev matad med information, att tittaren blev 
serverad. Resonemanget antyder att det inte finns vare sig ork eller tid för reflexion då det 
ses på exempelvis nyheterna. Person D instämmer men anser dessutom att klippen i TV har 
ändrats till att omfatta tre minuter och detta för tittarens favör.  
 Samtalet som följde kom att handla om de där tre minuterna: kunde det verkligen vara 
så, undrades det?  
 

B: Det där är ju ganska intressant egentligen, är det verkligen så att vi har 3 minuter som vi 
kan koncentrera oss… 

 
D: Ja, jag läste det för något år sedan. 

 
B: ... eller är det något som media skapat, att vi inte får mer 3 minuter varje gång och så 
anpassar vi oss efter det. Så växer det fram så. 

 
D: Jaa. 
 
C: I skolan har man ju hört det att är 20 min ungefär sedan måste man sträcka på benen. 
Men just det här med dumhet tänker jag på. Om media inte fanns, hade vi varit mindre 
dumma då? 

 
B: Det finns ju faktiskt länder på våran jord där man inte har TV, är de smartare där, då kan 
man ju vända på det. 

 
Jag tycker diskussionen mellan respondenterna ovan är intressant och speciellt frågan som 
person B ställer om det är något media skapat eller om det är tvärtom att det är något vi 
behöver för att vi inte kan koncentrera oss längre. Samtidigt väcks i gruppen en 
anmärkningsvärd tanke: om media inte fanns hade vi varit mindre dumma då? Om det med 
dum avses en människa med dålig koncentrationsförmåga, tillbakadragen, passiviserad och 
dålig fantasi kan man ur ett hälsoperspektiv undra hur situationen påverkar vårt 
välbefinnande.  
 
Hur resonerade då gruppen om teves påverkan när det gällde deras förmåga att fantisera, 
drömma och vara kreativ. Här svarade man lite olika: en trodde exempelvis att TV i stort 
gjorde det, medan en annan svarade: 
 

Jag tycker det är lite dubbelt där också. Samtidigt som det kan begränsas så kan vissa bilder 
man får ifrån media trigga igång fantasin och kreativiteten, saker som man inte visste om 
innan.  

 
Detta var något som övriga sedermera stämde in i och var överens om.  
 



 33

När vi sedan pratade om de själva kände sig beroende av TV svarade samtliga att det var 
man inte: de kunde ”slänga ut” teven när som helst, tyckte de. Diskussionen tog därefter 
vändning till att handla om påverkan igen. Denna gång ansåg en respondent, och de övriga 
stämde in, att personer i allmänhet säkert kunde se teven som en möbel också. 
 

Den är ju fruktansvärt ful och klumpig egentligen, men tänk hur många det är som 
möblerar sitt vardagsrum efter var teven står någonstans. Den är det centrala, nästan som en 
altartavla. Man påverkas ju redan där, innan den ens är påslagen. 

 
Teven har här en central roll i dubbel bemärkelse. Personen anser att man påverkas av 
teven redan innan man slår på den. Här ser vi skillnaden på teven som en fysisk apparat, 
som en möbel, och som ett medium som påverkar oss på annat sätt.  
 
Jag ville sedan veta om gruppen ansåg att TV påverkar hälsan hos individen, och isåfall på 
vilket sätt.  
 

D: Om man tar efter teves mediala budskap att allting skall vara perfekt så är det ju, då tar 
man stryk när man inser att allt inte är perfekt i det verkliga livet. 
 
A: Ja, det påverkar nog så. Men personligt vet jag inte, men det kanske beror på att jag inte 
ser så mycket på TV. Det är mera det faktumet att jag mår dåligt om jag ser, ..., när jag ser 
för mycket på TV då blir jag deprimerad. Jag blir irriterad på mig själv för att jag är slö då.  
 
Moderator: Då spelar det ingen roll vad det är du sett egentligen utan bara det att du faktiskt 
suttit och slötittat kanske? 
 
A: Så är det nog men om jag verkligen sätter på teven och ser något jag tycker om då gör 
det ju ingenting. 
 
Moderator: Vad tror B? 
 
B: Jag tror självklart man påverkas hälsomässigt om man ser för mycket på TV. Teven står 
ju inomhus. Inomhus blir man slö, kan bli... Om vi tar en person som är väldigt 
idrottsintresserad och sitter och ser på OS varje dag när han kommer hem istället för att 
idrotta själv, då kan man ju fråga sig om det är ett idrottsintresse eller ett TV-intresse.  Om 
det är sin egen idrott eller andras idrott. 

 
Ur detta resonemang visar sig ett flertal viktiga aspekter. Bland annat ser jag hur en 
deltagare per automatik tänker att hälsa har med vad jag menar med självuppskattning att 
göra. Vidare anses det att TV har potential att göra en deprimerad och irriterad, men det är 
bara då man sitter och ser något man från början inte skulle se. Den sista kommentaren 
visar med viss ironi att det finns en distinktion mellan ett idrottsintresse och ett TV-
intresse.  
 
Då det fanns underlag att fortsätta diskussionen gällande eventuella hälsokonsekvenser 
ställde jag frågan om de trodde att TV kunde vara bra för individen om man kunde tänka 
sig att det gavs utrymme att experimentera med sin identitet, eller om man å andra sidan 
kunde tänka sig att man tappar sig själv.  
 

B: Det är nog en väldigt stor skillnad vad man tittar på för program där. Du kan ju se en 
såpa där du ser en person och så kan du nästan klä ut dig till den personen och känna dig 
sådan och må bra i det. Men så kanske du ser på Martin Timell och ’Äntligen hemma’ och 
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så tänker du ’sådär skall jag också göra’, och så går det käpprätt åt helvete när du gör det 
själv. Så får du ringa försäkringsbolaget, och så har du tappat din image om dig själv där. 
Så rasar hela bilden av dig själv som hantverkare.  
 
Moderator: Personen i den här såpan som du pratade om som du sa mådde bra. Är det något 
falskt ’må bra’ eller? 

 
B: Ja, det är det ju men det är ju samma sak om du går ut i en butik och köper ett par byxor 
för 1000 kr och så mår du ändå bra av det. 
 
A: Jag har svårt att tro att det finns något positivt med att identifiera sig med roller på TV 
eftersom de ju inte är några personer eller identiteter som du känner eller kan konfronteras 
med. 
 
B: Men om du ser denna personen en timma om dagen på TV så tror ju du att du känner 
den personen tillslut. 
 
A: Ja, man tror det, men man gör ju inte det. Då är det ju bättre att gå ut i verkligheten och 
hitta verkliga personer som du verkligen kan lära känna på riktigt och identifiera dig med. 

 
Här resonerar respondenterna om huruvida människan, tittaren i det här fallet, kan tänkas 
identifiera sig med karaktären som skildras på TV, och om det isåfall skulle ha 
implikationer för välbefinnandet. Personen B antar att hälsa har att göra med korrelationen 
mellan förväntad uppskattning av sig själv och det praktiska eller verkliga utfallet. Vidare 
så tycker samma person att exemplet går att jämföra med en person som köper ett par 
byxor och känner sig nöjd över det. Respondenten anser här att det kan vara fråga om en 
”falsk” känsla av att må bra.  Därefter föll en annan deltagare in som instämde, men då 
vände person B och menade rent generellt att det kan vara så att tittaren faktiskt tror sig 
känna den person som den identifierar sig med. De kommer sedermera fram till samma sak 
där de understryker vikten av att umgås med ”verkliga” personer i den objektiva 
verkligheten.  
 
 
 
6. Diskussion  
 
 
Jag börjar med en diskussion gällande mina metoder och redogör för lärdomar jag gjort 
efter att ha arbetat dels med en studie av forskning om TV med perspektiv på hälsa, och 
dels en fokusgrupp. Under andra rubriken sammanför jag, med mitt syfte som yttersta 
ramverk, kapitel fyra och kapitel fem och som avslutning presenterar jag nya frågor som 
studien väckt, förslag på nya forskningsområden följt av en beskrivning av egna 
framtidsutsikter.  
 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
När jag med eftertanke ser på mitt syfte och metodval tycker jag att det överlag har 
fungerat bra med två metodinriktningar. Att arbeta med fokusgrupper tror jag dock lämpar 
sig bättre vid jämförelsestudier. Det underlättar både analys och följaktligen diskussion att 
ha två, i ”bästa” fall, ytterligheter som bakgrundsmaterial. Speciellt användbart tror jag de 
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kan vara om kontrollgruppen har en väldigt olik konstitution i förhållande till den 
normativa gruppens hopsättning. Exempelvis skulle de lämpa sig bra för komparativa 
studier mellan olika länder, klasser eller kön.   
 Det har emellertid inte varit resultatlöst att använda en fokusgrupp för mitt syfte. Jag 
beskrev i metodkapitlet hur jag avser mitt empiriska material vara ett komplement till min 
studie av forskning om TV, och jag får säga att jag härvidlag fick ut vad jag hade hoppats. 
Jag fick kunskap om människors resonemang kring frågeställningar gällande TV. 
 Gruppens hopsättning fyllde dock inte med rätta sin funktion i praktiken. Jag hade 
räknat med att det skulle bli mer meningsutbyten med tanke på att jag använde mig av 
respondenter som såg regelbundet respektive mindre regelbundet på TV. Jag förväntade 
mig att gruppen mer självständigt skulle kunna föra en diskussion både på ett allmänt såväl 
som på ett mer personligt plan. Det visade sig vara svårt och jag fick ibland gå in och 
förtydliga vad jag menade. Vad jag lärt mig är att jag i nästa uppsats kommer att använda 
mig av större icke homogena grupper. Jag skulle förmodligen också försöka rikta mig till 
personer jag inte kände sedan tidigare. Kanske var det så att de kände sig för nära för att 
våga diskutera helt fritt.  
 Trots detta fungerade det bra överlag och det infann sig en spontanitet och en 
avslappnad atmosfär när respondenterna resonerade kring de frågor som jag ställde. Alla 
deltagarna var också delaktiga i resonemangen som fördes fram. Gruppen inspirerade 
varandra så att flera olika, och ibland omedvetna, åsikter och uppfattningar blev 
uppenbarade. Det var också en av fördelarna med användandet av fokusgrupper: att 
intervjupersonerna sporrades till så många konkreta, specifika och personliga svar som 
möjligt. 
 Stundtals dog diskussionerna dock ut och var därmed inte lika levande som för det 
mesta. Svaren var ibland kortfattade och stämningen spänd vilket gjorde att jag som 
moderator fick en något mer styrande roll vilket också företog lite av den spontanitet som 
jag ville uppnå. Exempelvis upplevde jag att jag fick bryta in och förklara vissa frågor väl 
mycket. Såhär i efterhand tycker jag visserligen att frågorna i en del fall kan ha varit väl 
komplicerade. Det var i dessa situationer svårt att inte ”lägga orden i munnen” på 
respondenterna: svårt att vara objektiv. Att göra avvägningen mellan att sitta passiv och 
låta dem diskutera fritt och att gripa in och förklara var stundom bekymmersamt. Kanske 
borde jag till en nästa gång försöka sammanställa mer konkreta frågor, samt göra en 
pilotintervju innan skarpt läge. Det tror jag hade underlättat diskussionen väsentligt.  
 
En sekundär effekt som jag lade märke till var hur deltagarnas egna resonemang och 
funderingar kring teves påverkan på individen blev medvetandegjorda allteftersom 
sessionen fortskred. Jag tyckte mig kunna se hur deras personliga åsikter i ämnet 
klargjordes för var och en i rummet. Detta anser jag också vara av vikt och jag hoppas att 
en förståelse för och insikt i ämnet väcktes hos deltagarna.  
 
När det gäller min studie av forskning om TV ser jag såhär i efterhand hur ovetande jag var 
om det ämnesfält jag gav mig in på vilket till en början gjorde det svårt att avgränsa mig. 
Det hade nog underlättat om jag från början antingen företagit mig endast medie- och 
kommunikationslitteratur eller alternativ om jag använt mig av en snävare analysmetod. Att 
jag sökte av fältet ur ett hälsoperspektiv kom jag på relativt sent. Det är nog viktigt att ha 
sitt perspektiv klart för sig så tidigt som möjligt.  
 Samtidigt som jag ser mer klarsynt på situationen som varit nu, förstår jag också att det 
är en process jag gått igenom. Något av det viktigaste tror jag trots det är att man arbetar 
metodiskt och strukturerat, vilket jag samtidigt har insett kan vara det mest mödosamma.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Min resultatdiskussions upplägg grundar sig i tur och ordning på mina frågeställningar. 
Eftersom min första fråga har kommit att i första hand präglas av min empiriska studie 
ligger tyngden på material insamlat ifrån min fokusgrupp. Vad gäller de övriga två så vilar 
de i huvudsak på min studie av forskning om TV som även den gjorts med perspektiv på 
hälsa.  
 
Min ambition är att, i enlighet med mitt syfte, sammanställa vad jag anser vara det mest 
väsentliga ifrån mina resultatkapitel.  
 
 
Televisionens påverkan på individers verklighetsuppfattning 
 
Mitt resultat visar hur utvalda teoretiker, forskare och respondenter anser att televisionen 
påverkar människans och hennes sätt att se på sig själv och sin omgivning. Något som 
respondenterna överlag tyckte var att TV påverkade deras sätt att tänka, att de ansåg sig få 
en färdigpaketerad bild av verkligheten därigenom. Problematiken med att verkligheten 
förmedlas i färdiga paket genom snabba klipp tycker jag ligger i att det ges lite eller inget 
direkt utrymme att reflektera själv. I och för sig finns det tid att reflektera och resonera 
kring vad man sett dagen efter på fikarasten och det är ju kanske bra det. Men i och med att 
kommunikationen med TV är envägs och verkar direkt finns ingen ärlig chans att ställa 
frågor vid oklarheter då man väl tittar. Som en yttersta konsekvens kan tänkas att den 
symboliska verkligheten präglar den subjektiva verkligheten hos individen till att bli 
närmast lika med den förstnämnda. I sådana fall skulle min slutsats vara att det också blir 
svårt för individen att fungera med andra människor i den objektiva verkligheten.  
 En respondent svarade uttryckligt hur televisionen bygger upp våra mentala 
referensramar och som avses vara normalt. Densamme utvecklade sitt resonemang och 
menade att stället för att man tar reda på vad som är verkligheten, så har de redan försett 
oss med en bild av den på teven. Är det så att bilden av vad som är normalt och sätter ett 
lika med tecken mellan den bilden och den objektiva verkligheten är situationen mindre 
bra. Jag kommer spontant att tänka på hur schablonbilder och fördomar kanske förstärkas 
genom TV. Med tanke på att kommersiell television kan tänkas sända program som skall 
kunna ses av så många som möjligt är nog risken stor att dessa späds på. Speciellt 
alarmerande tycker jag bilden blir då jag inflikar vad en respondent sade att det tittades på 
TV av bekvämlighetsskäl och att man därmed slipper fundera så mycket över vad man 
själv anser egentligen och så vidare. Samtliga var dessutom överens om att det inte gick att 
urskilja vad som var verkligt och vad som var hopdiktat eller ihopklippt av det som visas 
på TV. Sammantaget är det för mig tydligt hur dessa uttalanden påminner om en grogrund 
där stereotypa bilder och fördomar kan växa sig starka.  
 Jag kan också se att medietekniken påverkar tittare till att bli kvar framför ett program 
som avsågs från början. Ett exempel på en teknik som används är att klippen anpassats 
efter ögats förmåga att fokusera på en punkt. Ögats förmåga att fokusera på en punkt ligger 
i storleksordningen mellan tre och fyra sekunder, medan genomsnittsklippen på amerikansk 
TV ligger på mellan två till fem (Patzlaff 2002). Jag förmodar att denna förutsättning kan 
förstärka känslan av inlevelse i ett visst program genom att en illusion av direktkontakt 
med någon person i medieinnehållet skapas. Vad jag avser med denna inlevelse är vad 
Patzlaff menar med parasociala interaktioner (PSI). Jag ställde frågan till min fokusgrupp 
om de trodde att televisionen kunde vara bra för individen, om de tänkte att det gavs 
utrymme att experimentera med sin identitet eller om de tvärtom trodde man riskerade att 
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”tappa sig själv”. En i gruppen menade generellt att det säkert var väldigt olika beroende på 
vilket program det tittades på medan det samtidigt från andra framkom vad jag tolkar in i 
begreppet PSI. Kontentan var att de inte kunde se något positivt med att identifiera sig med 
roller på TV eftersom de inte går att interagera med, men de tyckte samtidigt att om 
individer i stort ser på TV en timma om dagen så upplevs det nog som att man känner 
personen tillslut. Gruppen insåg också att så inte var fallet och påpekade att det är bättre att 
gå ut i verkligheten och istället lära känna dem på riktigt och identifiera sig med dem. 
Resonemanget tangerar i det närmaste vad Meyrowitz (1985) avser med splitten mellan den 
sociala och fysiska verkligheten. Jag tror det kan se ut så på sina håll att individer 
identifierar sig med roller ifrån den fysiska verkligheten, enligt Meyrowitz förklaring. Det 
skulle isåfall kunna innebära att dessa roller, som egentligen är socialt situationsanpassade 
och inte uppbyggda utifrån vad tittaren avser med rollens verkliga konstitution enligt egna 
verkliga erfarenheter. Då riskerar i längden en missvisande rolltolkning framkomma och är 
det då så att jag exempelvis identifierat mig med personen (PSI) så tror jag att min syn på 
mig själv, min funktion i samhället och vad på jag tror att jag klarar av har påverkats till det 
sämre. Kanske inte sämre i ordets rätta bemärkelse utan mer på ett sätt där jag inte känner 
igen den bild andra ger om mig själv, hur jag skall vara och vad jag klarar av. 
 I ett försök att knyta ihop resonemanget så tror jag att grogrunden som jag beskrev 
ovan tillsammans med redogjord teorin påverkar i vilken utsträckning individens 
verklighetsuppfattning kommer att påverkas. Resultaten visar att det inte ses som troligt att 
experimentering av roller genom televisionen skulle påverka identitetsskapandet positivt 
snarare tvärtom.   
 
När det gäller de kommersiella kanalerna kan jag tycka att det skett en förskjutning i 
innehållet, där de inte längre behandlar verkligheten i sig utan framställer istället 
sensationer och underhållning mer. Samtidigt är det kanske så också att det som figureras 
upprepande på TV är också något som måste vara viktigt? Nordlund (1996) skriver att ”det 
är det sammanläggande TV-utbudet som har störst påverkan när det gäller människors 
grundläggande uppfattningar om samhället” (s. 135). Vad som visas på TV påverkar isåfall 
vårt sätt att uppfatta vår omgivning: vad som är viktigt, roligt, intressant och spännande. 
Men i vilken utsträckning det sker beror på vilka program som ses och hur man tolkar dem. 
En respondent påpekande risken med att ta efter tevens bild av hur allting är perfekt och 
menade att man ”tar stryk när man inser att det inte alltid är perfekt i det verkliga livet”. Jag 
tror att det kan vara så att om jag sett tillräckligt mycket på TV så påverkar det min syn på 
hur jag och min omvärld fungerar. Jag skapar mig därefter en bild av vad jag själv klarar 
av, hur jag själv är och så vidare. Om det visar sig att den bild (utifrån mina mentala 
referensramar) inte harmoniserar med vad jag klarar av eller hur jag är i verkliga livet kan 
risken vara att det får konsekvenser gällande mitt välbefinnande.   
 
Livingstones (1998) teorier bör också tas upp och diskuteras med avseende på min första 
frågeställning. Hon skriver bland annat hur vissa teoretiker anser att televisionen har 
kommit att dominera vårt sätt att tänka och kanske än mer vad vi tänker om (se 
resonemanget ovan).  Detta var något som samtliga inom min fokusgrupp ansåg, och som 
jag även ställer mig bakom, då de också menade att televisionen säkert påverkade 
individers sätt att tänka.  
 En påföljd som jag tycker visar hur vårt sätt att tänka påverkas gäller svårigheten att 
veta varifrån man fått information: ifrån kompisar eller ifrån TV. Det går också att läsa hur 
våran bild av exempelvis äldre i större utsträckning grundar sig på vad som visas på TV än 
på mellanmänskliga eller verkliga interaktioner (Ibid.). I och med att våra dagliga 
konversationer, som en respondent påpekade, kanske ofta utgår ifrån vad som uppfångats 
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ifrån media så tror jag också att våra föreställningar om hur många verkliga situationer är 
beskaffade påverkas. Att det skulle kunna vara så är något jag blivit varse om genom min 
att studera tidigare forskning och genom min gruppintervju.   
 
 
Televisionens tänkbara implikationer för individers välbefinnande 
 
WHO (World Health Organisation) har rankat långvarit TV-tittande till 
missbrukssjukdomar och Svenska Barnläkarföreningens rekommendation är att barn under 
tre år inte bör se på TV överhuvudtaget står det skrivet i Patzlaffs (2002) inledning. Men, i 
vilken utsträckning debatteras det idag och hur medvetet är det svenska folket om 
televisionens inflytande över individers välbefinnande? En respondent menade att TV-
tittande kunde verka fördummande, förslöande och att man kände sig misslyckad och 
mådde dåligt de gånger då man upplevde att man egentligen borde göra något annat, något 
kanske mer kreativt. De andra fyllde i och tyckte för det första att televisionen påverkade 
välbefinnandet, dels för att den var inomhus, men främst för att budskapen bidrog till 
missuppfattningar om hur man borde vara, se ut och så vidare. Respondenternas svar tyder 
på att de har olika aspekter gällande välbefinnande men att de överlag ansåg att TV-tittande 
kan ha implikationer för välbefinnandet.  
 Ytterligare en aspekt visade att ångest över att inte göra något konkret eller kreativt 
hade nära anslutning till hur personen mådde psykiskt. Simmel (1995) skriver om 
nedbrytande faktorer och motsättningar i samhället och hur storstadsmänniskan skapat 
organet ”förståndet” för att värja sig mot dessa. Lite långsökt ser jag hur en 
förståndsmässig reaktion tillhandahålls tolkningsföreträde framför en känslomässig vilket 
jag tror kan göra oss till passiva medborgare. Jag ser det som en tänkbar orsak till 
respondentens ångest över att inte orka göra något konstruktivt. Respondenten blev 
irriterad de gånger densamme ”fastnade” framför teven vilket jag kan se som ett missnöje 
över kränkt autonomi eller egenmakt.  
 En karaktärstyp som skulle kunna representera motsatsen till en person med känsla av 
autonomi och förmåga att reagera känslomässigt är den narcissistiska (Angelöw & Jonsson 
2000). Författarna beskriver karaktären som en som söker efter mening i livet utan att 
arbeta för att förbättra världen och som lider av tomhetskänslor, känner rädsla för starka 
känslor och ser hur sökandet tillslut ter sig meningslöst. En sådan karaktär, menar jag, 
saknar väsentliga faktorer i livet som får henne att må bra. Jag ser en eventuell risk med 
televisionen som en faktor som kanske snarare än att skapa autonomi och bättrar på 
förmågan att reagera känslomässigt istället uppmuntrar en narcissistisk karaktär.  

 
Att TV-tittande har kommit att bli en av dagens främsta fritidssysselsättningar (Nordlund 
1996) visste jag inte innan jag började på min uppsats. Nordlund menar vidare att detta 
genererar i att människors sätt att umgås förändrats. När jag exempelvis skriver att 
televisionen påverkar människans autonomi menar jag att den gör det på både det psykiska 
och det sociala planet. Ett dilemma, med tanke på att umgås och på autonomi, tycker jag 
äldre uppvisar. Med stöd i min empiri har jag fått uppfattningen att i synnerhet äldre ofta 
kanske har svårare att tolka, kritisera, selektera eller förstå verklighetsgraden i vad som 
visas. Effekten denna svårighet har kan, tror jag, visa sig genom känslan av att ha en 
begränsad rörelsefrihet, att inte våga röra sig fritt och tryggt på stadens gator efter 
skymningens fall. Det påverkar isåfall både den äldres förutsättningar till autonomi och 
socialt umgänge på ett sätt som jag i alla fall inte tror uppmuntrar ett välmående.  
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Respondenterna menade vidare, förutom att de ansåg att TV-tittande påverkade deras egna 
fysiska hälsa, att televisionen kunde vara en orsak till prestationsångest i verkliga livet. Det 
genom att televisionen kanske förmedlar ett sätt att tänka och vara på som inte alltid 
harmoniserar med sättet att tänka och vara i den objektiva verkligheten. Jag ställer mig 
bakom min fokusgrupp som ansåg det vara viktigt att ha en korrekt bild av vem man är och 
vad man klarar av. Denna bild har direkta beröringspunkter med begreppen 
självuppfattning och empowerment vilka jag behandlar under nästkommande rubrik. Men 
att bilden ytterst är en av flera förutsättningar för att må bra med sig själv och sin situation i 
samhället anser jag vara rimligt.    
 
På frågan om respondenterna trodde att televisionen påverkade deras förmåga att fantisera, 
drömma och vara kreativ svarade en att ”det var lite dubbelt”. De andra stämde in och 
menade att samtidigt som televisionen kan begränsa ens förmågor så kan den också trigga 
igång dem. Förmågan att fantisera, drömma och vara kreativ kan enligt resonemanget 
påverkas positivt av TV-tittande. Frågan är dock om inte respondenterna säger emot sig 
själva i och med detta med tanke på att gruppen tidigare avsåg televisionen vara ett medium 
som förmedlar eller serverar färdiga koncept. Om det är så att TV matar tittaren med 
färdiga tankepaket hur kan då individen svara för en förbättrad autonomi när det gäller 
förmågan att tänka och fantisera?  
 Patzlaff (2002) menar hursomhelst efter forskning gjord på TV-kids att televisionen 
inte skulle kunna påverka individers fantasi på ett positivt vis. Istället menar författaren att 
televisionen drabbar dessa barns förmåga att konstruera mentala bilder på ett påtagligt 
negativt sätt. Även om situationen, utifrån vad jag känner till, har uppmärksammats i 
Sverige så är det osannolikt att det skulle vara så väldigt annorlunda här. Jag tror att det 
inte bara är rimligt utan till och med sannolikt att dessa barns välbefinnande påverkas 
negativt av situationen och tillståndet.   
 

 
Människors inre förutsättningar kontra yttre påverkan från televisionen 
 
Något som kan ses som en inre hälsofrämjande förutsättning är empowerment och 
självuppskattning. Begreppet handlar om hur en person ser på sig själv utifrån ett 
kontinuum mellan polerna: inlärd hjälplöshet och en orealistiskt hög tro på sig själv. Det 
föreslås att självuppskattning på rätt nivå förmodligen genererar i god hälsa då det skulle 
innebära att personen tar kontroll över sitt liv (Tones & Tilford i Mården 1998).  
 Ingen gillar väl tanken på att vara omedvetet styrd eller kontrollerad av någonting. Att 
vi i olika utsträckning är påverkade av strukturer i samhället vågar jag nästan påstå, 
speciellt med tanke på idén om immanent pedagogik (Olsson 1999) till vilken jag räknar 
televisionen. Olsson skriver också yttre påverkan så han menar att vi lever i ett 
normaliserande och disciplinerande samhälle där indirekta och ofta osynliga maktstrukturer 
ständigt är närvarande. Det är om dessa indirekta och osynliga makttekniker som jag förstår 
att immanent pedagogik handlar om.  
 
En respondent menade att teven inte sätter på sig själv samtidigt som densamme undrar om 
det inte är skillnad på att bli styrd och att välja att bli styrd. I ett senare sammanhang menar 
en annan respondent att man idag inte väljer vad man vill titta på utan att man bara sätter på 
teven och så ser man på det som är. En yttre omständighet som jag tycker uppmuntrar TV-
tittande beskrivs av samma respondent som menar att det förr inte gick att se på TV på 
samma sätt som i många fall kanske görs idag. För bara 20 år sedan fanns det inget att titta 
på innan middag förutom teves testbild.  
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Ett exempel på hur televisionen som yttre influens kan verka passiviserande beskrev en 
respondent: ”när jag ser för mycket på TV då blir jag deprimerad. Jag blir irriterad på mig 
själv för att jag är slö då”. För att belysa andra polen redogör jag också en annan 
respondent som beskrev hur bilden av sig själv som hantverkare rasar då denne med Martin 
Timell och programmet ”Äntligen hemma” i bakhuvudet tar på sig liknande uppgifter i 
verkligheten.  
 Televisionens påverkan flyttar, enligt resonemanget ovan, individen mot endera av 
polerna vilket jag menar kan ha en negativ inverkan på självuppskattningen. Det i sin tur 
kan komma att utgöra mindre bra förutsättningar för processen empowerment. De 
självstärkande åtgärderna drabbas nog om inte min bild av mig själv överensstämmer med 
responsen jag får i verkligheten. Teves påverkan gör nog terrängen mer svårorienterad, att 
det blir svårare för mig att ta kontrollen över mitt liv om jag inte vet de verkliga 
förutsättningarna för det.  
 
Om jag tillåts teoretisera lite vill jag nämna en tänkbar konsekvens som kan vara en 
situation där människor i längden tappar eller förlorar den inlärda förmågan att lyssna till 
sig själv och sina inre förutsättningar. Det för att ingen eller lite tid spenderas på att 
utveckla denna förmåga. Hur ofta sitter vi till exempel bara still och lyssnar till de tankar 
som kommer upp inom oss utan att se på TV, lyssna till musik, städa eller planera för 
morgondagen? Jag vet att jag gör det alldeles för sällan för mitt eget bästa. Men samtidigt 
är det arbetsamt att göra då det kräver koncentration, tålamod och en förmåga att fokusera 
inåt.  Jag tror att vi har tid generellt sätt men problemet är att det upplevs som 
ansträngande: jag ser hellre på TV, lyssnar på musik eller till och med städar. Extra 
ansträngande tror jag att det kan ha kommit att bli på grund av televisionens inverkan på 
oss. Att den kanske försämrar vår förmåga att koncentrera sig, ha tålamod och fokusera.  
 Om detta skriver Patzlaff (2002), om vikten av en inre kraft för att kunna bemästra 
televisionen och istället ta kontroll i kampen i riktning mot autonomi: ”den nödvändiga inre 
kraften som gör det möjligt att frigöra sig från det främmande bestämmandet genom 
teven”.  

 
Hur ser de yttre och inre förutsättningarna för en stark KASAM ut i en storstadsmiljö? 
Simmel (1995) talar exempelvis om den blaserade attityden som med en avtrubbad mental 
hållning tar sig an stadens speciella yttre förhållanden. Attityden innebär, enligt Simmel, i 
slutändan att vissa personlighetstyper riskerar att dras ner i en känsla av värdelöshet. Jag 
instämmer med Simmel som avser storstaden vara en särskild miljö med sin speciella 
karaktär. Jag nämnde Katharsis, själens rening, tidigare och jag tror att televisionen kan ses 
som ett forum som detta känslomässiga förlösande kan äga rum genom. Jag delar också 
Simmels åsikt gällande storstadsmänniskans sätt att leva sitt liv karaktäriserandes av 
kortsiktighet och fullt av förändring.  
 
Csíkszentmihályi (1999) skriver i sin bok att TV motverkar känslan av ”flow” som 
representeras av känslor som passion, inre och yttre balans, meningsfullhet och så vidare. 
Författaren skriver hur man om man jagar världens alla belöningar lätt kan hamna i en 
situation av ”inre splittring, brist på koncentration och känsla av meningslöshet” (s. 10), en 
situation han kallar för ”entropi”. Detta tillstånd, förklarar författaren, är själva motpolen 
till flowtillståndet.  
 Csíkszentmihályis resonemang blir extra intressant om vi ser till den mest betydande 
komponenten i Antonovskys (1991) KASAM som alldeles för kort förklarat innebär 
förmågan att tillskriva sin omgivning mening. Utan den förs vi oundvikligen i riktning mot 
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”ohälsopolen”: den pol på ett kontinuum där vi inte har hälsan i behåll. Jag tror visserligen 
att televisionen kan skänka en kortvarig känsla av mening men utan substans. Den mening 
som upplevs är tillskriven ett objekt och är endast flyktigt verklig. Den andra aspekten, där 
jag tycker till, utesluter också den att televisionen skulle ha sunda implikationer för 
välbefinnandet. Mottagaren matas med ”upplevelsepaket”, ges lite eller inget utrymme för 
reflexion och har ingen möjlighet att ställa frågor. Spenderas det omfattande tid framför 
televisionen tror jag, i likhet med en av respondenterna, att den kan ha en fördummande 
eller förslöande effekt och att man mår lite dåligt om man hamnar framför televisionen då 
man egentligen ville göra något mer kreativt istället. 
 Det skulle kunna se ut så att TV-tittande faktisk kan skapa mening, kanske speciellt för 
äldre och/eller ensamma. Olika forskare har i studier fått bekräftat att ensamma människor 
som vill ha sällskap och människor som mår dåligt ofta tar sin tillflykt till televisionen i 
stället för till andra människor (Nordlund 1996). Kanske det har att göra med att de äldre i 
det här fallet känner en social relation eller en illusion av direktkontakt med någon person i 
medieinnehållet? I sådana fall talar vi om en parasocial interaktion vilket Nordlund skriver 
kan fungera som en betydelsefull faktor i ett TV-beroende. 
 Frågan är om det i fallet med de äldre spelar någon roll om det är en rigid KASAM det 
handlar om eller inte med tanke på att deras möjligheter att tillfullo delta i det sociala livet 
begränsats. Jag ser de äldre som ett undantag och menar att det faktiskt inte spelar så stor 
roll varför man ser på TV, det viktigaste är kanske att de upplever att de får ut något av det.   
 
 
6.3 Framtidsutsikter 
 
Kommer vi att tala om ett TV-beroende som ett folkhälsoproblem? I Patzlaff (2002) går att 
läsa hur det långvariga TV-tittandet enligt officiella hälsoorganisationer som WHO räknas 
till missbrukssjukdomarna. Jag instämmer med författaren som skriver att man ”måste vara 
offer för ett rågat mått av självbedrägeri om man inte inser denna fara, som var och en när 
som helst kan övertyga sig om genom ärlig själviakttagelse” (s. 55).  
 Å andra sidan kanske det kommer att visa sig att TV är bra för oss. Jag tänker då främst 
på Katharsis och televisionens förmåga till själslig rening, men också på dess förmåga att 
skapa en bild man kan tro på. Det kanske visar sig att det inte är så viktigt att leva i 
verkligheten (vad det nu är) utan att det viktigaste istället visar sig vara att man tror på 
någonting.  
 
Hur framtiden än kommer att se ut vad gäller samhälleliga förutsättningar för individen att 
leva i den objektiva verkligheten ser jag inte alltid så optimistiskt på framtiden. Även om 
vetenskapen får upp ögonen för problematiken så vill inte TV-producenterna ändra något 
på tittarvanorna. Det är som det står i Patzlaff (2002) att: 
 

De står under ett kommersiellt tryck som tvingar dem att med alla upptänkliga medel hålla 
fast konsumenterna vid teveskärmen, […], man kan alltså förmoda att denna tillnyktring 
inom vetenskapen inte kommer få något väsentligt inflytande på de breda massornas 
tittarvanor (s. 53). 

 
Patzlaff pekar ut det kommersiella trycket i ett marknadsideologiskt samhälle som ett 
samhälleligt virus som förblindar personer från att se televisionens inflytande på de breda 
massornas tittarvanor.  
 En annan risk med medias, men framförallt televisionens, framryckande i kampen om 
marknadsandelar skulle i framtiden kunna innebära att personers föreställningar om vad 
kunskap är förändras till det negativa. Utbildning på TV skulle kunna ha som absolut 
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konsekvens att den invaggar oss i föreställningen att kunskap tar inte längre tid att 
tillskansa sig än längden på programmet. Att människan torde begrunda, jämföra och 
diskutera vad hon sett, läst eller upplevt på annat sätt finns det inget utrymme för i tevens 
värld. Den är envägskommunikativ och sätter premisserna för vilka det bara är att vackert 
anpassa sig till som TV-konsument. Vad denna situation skulle innebära i den objektiva 
verkligheten är att människan tror sig ha tillskansat sig erfarenheter som den inte i egentlig 
mening har erfarit. Att interagera med människor och lära sig att umgås med andra görs 
inte uteslutande med hjälp av SMS, man blir inte per automatik en bra människa bara för 
att man sett veckans avsnitt av Oprah Winfreys show, jag vet inte hur man kör bil bara för 
att jag spelat ”NFS – need for speed” på Playstation och jag kan inte vägen till Östersund 
bara för att jag tittat upp vägen dit på en karta.  
 Risken är med andra ord att det sker en reducering av begreppet kunskap. Att personer 
inte tar sig tid att reflektera eller att leva i verkligheten, att våga ta risker och lära om vilka 
konsekvenser olika situationer får.  
 
När det gäller egna framtidsutsikter och erfarenheter som uppsatsen givit mig finns det 
säkert en hel del att säga men jag nämner bara kort några exempel. Min uppsats är alltså 
skriven som en pilotstudie och antyder därmed att fortsättning följer. Vad jag främst lärt 
mig, som kan vara till nytta för fortsatt forskning är hur jag avskärmar ett område och 
framställer en forskningsbar fråga. Det var någonting jag har haft otroligt svårt för men 
som jag känner att jag behärskar lite bättre nu. Jag har även fått en ökad förståelse för hur 
jag vill att en vetenskaplig text skall disponeras och vad den skall innehålla.  
 
Mina erfarenheter kommer jag ha nytta av i arbetet med min D-uppsats, som jag hoppas 
färdigställa under våren 2005, där jag hoppas kunna fördjupa mina erfarenheter och få en 
ökad förståelse av medias påverkan på individens verklighetsuppfattning och 
välbefinnande.  
 Jag har under nästkommande vår fått den stora äran att studera och samla in material 
för uppsatsen i Namibia på deras University of Namibia. Möjligheten att åka till dit ser jag 
som ett unikt tillfälle att fördjupa mina erfarenheter med en mer samhällsvetenskaplig 
inriktning. Jag har under utbildningens gång alltmer märkt hur min fokus flyttats från 
individnivå till att handla om samhällets uppbyggnad och hur det påverkar individen. Som 
huvudsakligt och övergripande fokusområde ligger för tillfället ”Media, social change and 
its affect on man”. Mitt syfte skulle kunna vara att undersöka Namibias enda och statliga 
kanal NBC:s funktion i det Namibiska samhället. Att se hur media påverkar indikatorerna 
social klass och utbildning i ett av världens mest segregerade samhällen. I vilken 
utsträckning finns och fungerar exempelvis konceptet Public Service? Hur det arbetet går 
återstår att se. 
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Bilaga 1 
 

 

Informationsbrev 
 
Pierre Bourdieus (1998) skriver om den tilltagande kommersialiseringen av TV-mediet men utan kopplingen till 
hälsa. Däremot diskuterar han hur televisionen har kommit att fungera som samhällets kanske mäktigaste 
medium och utesluter inte att denna makt har inflytande på subjektet eller människan.   
 
Tomas Johansson (2002) tar upp medierna som en av vardagslivets institutioner (de övriga är familjen, 
relationssfären och arbetet) och menar att de är delaktiga vid formandet av ”självet”, den psykologiska delen av 
vår identitet. Författaren har till och med valt fördjupa sig på samhällets medialisering och dess påverkan på 
individen. Detta i en bok vars titel åsyftar ett innehåll gällande vardagslivets förändring och dess påverkan på 
självet vilket i sig kan sägas styrka medias och i synnerhet televisionens inflytande.   
 
 
Jag heter Michael Zijp och studerar vid högskolan i Vänersborg där jag läser Programmet i 
Hälsopromotion. För närvarande arbetar jag med en C – uppsats där jag är intresserad av att 
undersöka hur personer mellan 25 och 39 år upplever och diskuterar kring TV: s påverkan på 
individens verklighetsuppfattning. Vad denna uppsats sätter i fokus är hur, framförallt 
kommersiell, TV påverkar individers upprättande av mentala referensramar. Ramar som 
människor förhåller sig till, eller utgår ifrån, vid tolkningen av sin omgivning och sig själv. 
Meningen är alltså att ge en bild över kunskapsläget när det gäller televisionens påverkan på 
människans omvärldsuppfattning och självbild, samt föra en diskussion kring eventuella 
hälsokonsekvenser.  
    Formen för intervjun utgörs av en fokusgrupp bestående av dig och fem andra personer 
som sitter ner och tillsammans diskuterar de frågor och teman som moderatorn (här; jag) 
ställer upp.  
    För att underlätta forskningsprocessen och analysen av empiriskt insamlat material kommer 
gruppintervjun att spelas in med hjälp av en videokamera. Viktigt i samband med det är att 
informera om att du som medverkar gör detta under fullständigt anonymitetsskydd. Alla 
uppgifter som kommer att samlas in är endast för forskningsändamål och kommer att förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt dessa. 
    Deltagandet i undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst utan att det medför några negativa konsekvenser. Du som medverkar har också rätt att 
självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor du skall delta. Alla som deltagit i 
undersökningen har rätt att får se intervjuutskrifterna samt, om de vill, få en kopia av eller 
sammanfattning av färdigställd uppsats.  
 
 
 
 
Tack för er medverkan   
 
Michael Zijp 
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Bilaga 2 

 
 

Diskussionsteman Fokusgrupp  
 
 

1. Hur ofta ser ni på TV och vad ser ni på? Vad fyller TV tittandet för behov?  

2. Vad tror ni TV kan ha för inflytande på individen? Har TV stor betydelse för vad vi 

uppfattar som viktiga frågor och problem i samhället? 

3. Påverkar TV er förmåga att fantisera, drömma eller vara kreativ? 

4. Påverkar TV ert sociala liv? Socialt umgänge, känslan av trygghet osv.?  

5. Om man tittar mycket på TV, tror ni då att man kan känna ångest eller skuld för det?  

6. Känner ni att ni måste hänga med i TV serier, såpor och så vidare för att kunna följa 

med i snacket på jobbet, fritiden, fester?  

7. Anser ni er vara beroende av TV? När är man beroende?  

8. Tror ni man kan bli eller känna sig mentalt avtrubbad och/eller passiviserad? 

9. Kan ni tänka er några negativa konsekvenser av för mycket TV-tittande? På vilket sätt 

skulle det kunna påverka din hälsa? 

10. Tror ni att för mycket TV-tittande minskar viljan att engagera sig mer aktivt i 

samhällsdebatten? 

11. Vissa forskare menar att TV skulle vara bra för individen då man kan experimentera 

med sig själv och roller, medan andra anser att vi tappar oss själva. Vad tror ni?  

12. Ser ni nyheterna på TV eller läser ni morgontidningarna? Har det någon betydelse? 

13. Hur ser ni på TV och individens känsla av frihet?   

14. Hur tolkar ni det ni ser på TV, och påverkar det ert sätt att agera i ert vardagliga liv? 

Anser ni att det är svårt att skilja mellan uppdiktade händelser respektive verkliga 

händelser i TV-innehållet?  

15. Påverkar media socialisationen i dagens samhälle?  
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