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Abstract

Titel: Barnet framför TV: n. En kvalitativ undersökning med
djupintervjuer om barn och TV ur ett föräldraperspektiv.
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Syfte: Att skapa förståelse kring barn och TV ur ett föräldraperspektiv.
Huvudfrågeställningar:
1. Vilket TV- utbud tar barnen del av?
2. Vad har TV: n för olika användningsområden för barn?
3. Hur ser föräldrarnas regler ut för barnens TV-tittande?

Använd metod och material:
Kvalitativa djupintervjuer med föräldrar. Djupintervjuer utförda med föräldrar ur sex familjer.

Huvudresultat:
Huvudresultaten av undersökningen är de att respondenternas barn mestadels tar del av TV-
utbud som är riktat till barn.
Resultaten visade att det fanns föräldrar med stor medvetenhet om vad barnen tittar på, men vi
kunde också se det motsatta.
Barnen och föräldrarna tittar på TV tillsammans för gemenskap.
Föräldrarna anser att deras barn får ut mycket gott av TV, de anser att barnen kan lära sig
mycket olika saker genom att titta på TV.
Föräldrarna med fler än en TV-apparat i hemmet ansåg trots detta, att det var viktigt att titta
tillsammans med sina barn för trygghet och gemenskap.
Resultaten visar att det är i huvudsak föräldrarna som bestämmer vad barnen får titta på.
Föräldrarna tyckte huvudsakligen inte att det är svårt att sätta regler för sina barn.
Resultaten visar också att självupplevda medieeffekter har mycket stor inverkan på hur
föräldrarna sätter regler.
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Introduktion
En mamma sa till sina barn att de fick titta på vilket program som helst ända tills någon i
programmet skadades eller dödades. Varje kväll hördes barnens rop från TV- rummet:
”Döda honom inte, döda honom inte!” Det fick till följd att TV-tittandet reducerades till
ungefär tio minuter per kväll.1

Citatet är ett bra exempel på en situation som föräldrar kan hamna i när det kommer till barns
TV-tittande.

I vårt samhälle utgör TV-tittandet en stor del av det som vi ägnar oss åt i vardagen.
Barn kommer i kontakt med TV: n redan när de är väldigt små. De flesta barnfamiljer har idag
en eller flera TV-apparater och de används mer eller mindre flitigt av familjemedlemmarna.
Det är inte ovanligt att barnen i tidig ålder blir förtjusta i delar av medieutbudet. TV: n som
medium har en stor attraktionskraft för de allra flesta av oss. Det är något mycket fängslade
men samtidigt mycket svårfångat med TV-mediet.
Vi lägger ner mycket tid framför TV-apparaten trots att denna aktivitet har låg status speciellt
bland vuxna.
Medieforskarna har utfört flertalet studier angående hur, när och varför vi tittar på TV. Dessa
studier har utgått från ett flertal olika perspektiv och forskningstraditioner. Trots detta finns
det fortfarande många frågor kvar att ställa sig som forskare.

Det finns idag mycket medieinnehåll som är direkt riktat till barn. Både public service
kanalerna och de kommersiella kanalerna har ett stort utbud av barnprogram. År 2002
startades Sveriges första svenska barn-tv-kanal, SVT: s digitala Barnkanal.2  Dessutom finns
det flera utländska kanaler vars utbud är direkt riktade till barn som till exempel Disney
Channel, Cartoon Network och Nickelodeon.

Barn blir även exponerade för annat TV-innehåll än enbart barnprogram. Vad det är för slags
program som barn kommer i kontakt med är individuellt från barn till barn. Det kan bero även
på hur föräldrar agerar gällande sina barns TV- tittande. Det kan vara en svår uppgift för en
förälder att sålla bland alla program som sänds på TV.
Hur handlar föräldrar i en situation som denna? Kan det uppstå en konflikt mellan föräldrar
och barn angående barnens TV- tittande?

Det diskuteras flitigt om hur barn påverkas av TV-mediet. Vissa TV-genrer har man fokuserat
mer på i denna debatt än andra. Exempelvis har det förts debatter om hur dokusåpor, TV-
reklam och de kommersiella barnkanalerna påverkar barn. Dyker det upp någonting nytt som
utmärker sig från resten av medieutbudet, är det vanligt att en het debatt blossar upp. Ibland
försöker man i debatten att peka på någon ansvarig som man kan lägga skulden på. Är det
föräldrars, TV- producenters eller kanske politikers ansvar/skyldighet att inte exponera barn
för olämpliga program?
Vad som klassas som ett olämpligt program för ett barn är en annan aktuell fråga som inte har
något enkelt svar.

Vi är speciellt nyfikna på barns TV- tittande, men ur en något annorlunda synvinkel-
nämligen föräldrarnas. Vi är inte själva föräldrar, men vi tror att det är föräldrarna som har det
                                                
1 Konsumentverket  (1998:51)
2 Lundevall (2002)
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största ansvaret när det gäller att fostra sina barn till att växa upp och bli mogna, välmående
och ansvarsfulla individer.
Vi har svårt att tro att en familj kan fungera utan regler, men reglerna kan vara mer eller
mindre tydliga och kan se väldigt olika ut från familj till familj.
Vi tror samtidigt att som samhället ser ut idag, kan småbarnsföräldrarnas vardag, som ofta
präglas av stress och trötthet, slå ut föräldrarnas eventuella värderingar angående barnens TV-
vanor.
Detta kan resultera i att föräldrarna agerar annorlunda gentemot sina barn än vad de till en
början hade tänkt sig.

Som blivande medieforskare funderar vi mycket kring medieeffekter, meningsskapande och
kvalitet på det TV- utbud som barnen tar del av. Är detta något som är självklart för
småbarnsföräldrar med yrken och utbildningar som till stor del kan vara mycket varierande?
Varför barn tittar är en intressant fråga som tål att forskas kring. Det har gjorts
undersökningar om detta men eftersom samhällsklimatet förändras kontinuerligt, kan även
skälen till medieanvändningen förändras.
När man forskar kring medieeffekter så tror vi att det är mycket viktigt att man tar hänsyn till
mottagarnas verkliga livsvärld. Det är viktigt att man har i åtanke att det kan finnas många
olika påverkningsfaktorer som kan driva människor till deras handlingar, såsom miljö,
föräldrar och kompisar.

När det diskuteras barn och deras TV- vanor, är det sällan föräldrarna som får komma till tals.
Istället är det medieforskare och journalister som hörs och syns mest. Visserligen kan även
dessa personer vara småbarnsföräldrar, men de utgör ändå en minoritet av alla föräldrar i
landet.
Med vårt arbete vill vi ge en röst till föräldrar som inte forskar om medieeffekter, men som vi
tror har förstahandskunskapen om sina egna barn och deras TV- tittande.

Syftet med undersökningen är att skapa förståelse kring barn och TV ur ett föräldraperspektiv.
Vi kommer inte att peka ut några ansvarshavande, istället vill vi belysa denna aktuella
problematik från en specifik synvinkel, det vill säga föräldrarnas.

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: I kapitel 1 tar vi upp tidigare forskning om allmänna
TV- vanor samt pekar på samband mellan barn och föräldrars TV- vanor.
Kapitel 2 behandlar teori som vi utgår ifrån i undersökningen, socialisering, och Cultural
studies. Vi redovisar även vad etnografiska studier går ut på.
I kapitel 3 tar vi upp både teori som tidigare forskning om ämnet som behandlar TV: ns olika
användningsområden. Kapitel 4 handlar om regler. Den tar upp teori och tidigare forskning
om regler inom familjen. Därefter följer en redogörelse om de två familjetyper som behandlar
ämnet kommunikation inom en familj. Här finns även tidigare forskning kring ämnet
medieeffekter, samt en redogörelse för vad termen moralisk panik innebär i detta
sammanhang
I kapitel 5 redovisar vi syfte och frågeställningar.
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I kapitel 6 har vi en redovisning av material och metod som vi använt oss av. Här har vi även
en beskrivning av hur vi har gått tillväga, samt en utvärdering av undersökningens kvalitet.
I kapitel 7 presenterar vi de familjer som ingår i vår underökning.
Kapitel 8 innehåller en redovisning av resultaten från vår empiriska undersökning. Vi har
även analyserat resultaten och återknutit dem till tidigare forskning och teorier som vi har
utgått ifrån. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de resultat som vi  kommit fram till
angående våra frågeställningar.
Kapitel 9 består av en mer övergripande diskussion av analysen.
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1   TV- tittande
Första kapitlet behandlar tidigare forskning om allmänna TV- vanor samt sambandet mellan
barn och föräldrars TV- vanor.

1.1 Allmänna TV- vanor

Vi anser att det är viktigt att visa hur TV- vanorna ser ut i Sverige på en mer övergripande
nivå för att ge en allmän bild av konsumtionen av TV-mediet.

I Sverige ägnar vi människor i allmänhet fem timmar och femtio minuter om dagen åt medier.
De största mediekonsumenterna är ungdomar och äldre medan barn i åldern nio till fjorton år
som ägnar cirka fyra timmar åt medier varje dag. TV och video står för drygt halva tiden.
Textmedier, som tidningar och böcker ägnas knappt en fjärdedel av tiden.3

En genomsnittlig dag tittade 85 % av svenskarna på åtminstone någonting på TV.
Procentandelen, oavsett metod har varit i huvudsak stabil sedan 1980-talet. TV är det medium
som ges längst uppmärksam tid.4

Upp till 76 procent av barnen mellan tre och åtta år brukar se på TV varje dag. När det gäller
kön, så tittar pojkar något mer än flickor. De kommersiella tv-kanalerna är populärast bland
yngre, 81 procent av barnen har en genomsnittlig dag tittat på någon av de kommersiella
kanalerna.5
För barn mellan 3 och 6 år är genomsnittstittandet omkring en och en halv timma per dag.6

Exponeringen för TV varierar mellan olika befolkningsgrupper. Tittandet ökar med stigande
ålder, de äldre är de verkliga högkonsumenterna av TV, men även de yngsta tittar i hög grad.
Personer med lägre utbildning ser mer på TV än de med hög utbildning. Det ökade tittandet i
Sverige sammanhänger delvis med fler sändningar på lördagar och söndagar. En ökning i
tittandet kan även bero på att uppmärksamheten i tittandet sjunker.7

Skillnaden i TV- tittande mellan olika grupper både har att göra med attraktionen i
programmen och olika gruppers förutsättningar för TV- konsumtion. Ålder och kön har
betydelse för människors disponibla tid, utbildning har att göra med yrke och aktiviteter som
är förenade med detta. TV konkurrerar även med andra aktiviteter, därför kommer även
karaktären på det område där man bor att ha betydelse, TV- tittandet är lägre i storstäder än på
landsbygden.8

En an de största förändringarna i svenskarnas tittarsituation sedan mitten av1980- talet är den
ökade tillgången till olika satellitkanaler. Den totala andelen tittare är densamma i
kabelområdet som i landet i övrigt. Andelen tittare på satellitsändningar bland de anslutna

                                                
3 Konsumentverket (1998:31)
4 Hadenius och Weibull (1999:412)
5 Konsumentverket 1998:31)
6 Hadenius och Weibull (1999:415)
7 Ibid (1999:415)
8 Ibid (1999:415)
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hushållen är cirkus 40 procent. Trots den stora ökningen i tillgängliga kanaler i kabelnätet
ligger tittartiden i dessa endast drygt fem procent över det nationella genomsnittet.9

1.2 Sambandet mellan barn och föräldrars TV- vanor

Vi presenterar här forskning som är av stor betydelse för denna studie eftersom forskningen
belyser flera viktiga aspekter angående barn och TV.

Forskning har visat att omfattningen av barnens TV- tittande har ett nära samband med hur
ofta föräldrarna tittar på TV.
Vad som är orsak respektive verkan i detta kommer att i viss utsträckning att vara beroende av
barnens ålder. Ett exempel på detta är att när barnen är små, är föräldrarna mer bundna vid
hemmet och därför ser de mycket på TV eftersom det är en lättillgänglig form av
underhållning.10

Allteftersom barnens ålder ökar så ökar även det gemensamma tittandet eftersom barnen och
föräldrarnas gemensamma intressen ökar med barnens ålder. Efter det att barnen nått
puberteten så minskar tiden som de lägger på TV- tittande på grund av att de har fått andra
intressen som att vara ute med kompisar. Studier har visat att barn i åldrarna mellan 9 och 14
år tittar mer på TV än ungdomar som är mellan 15 och 19 år, men de ägnar ändå mindre tid än
en genomsnittlig vuxen åt TV- tittandet. Det finns alltså ett tydligt samband med mängden
spenderad tid framför TV: n och vart man befinner sig i livscykeln.11

TV kan alltså fungera som en form av social interaktion blandat med andra vardagsaktiviteter.
Medieforskaren David Morley har tittat på hur familjen reagerar och diskuterar olika program
inom familjen. Morley anser att man som medieforskare gör ett stort misstag om man inte tar
hänsyn till individen i dess sociala kontext.12

Även Irene Goodman har uttryckt liknande argument, Goodmans viktigaste argument är att
familjen inte endast kan ses som summan av dess individer, att det är någonting större. Hon
betonar att man skall tänka på familjen i kontexten av dess sociala miljö samt i kontext av
familjens livscykel det vill säga familjens vardag, där bland annat faktorer som barnens ålder
spelar en viktig roll.13

Oberoende av de åldersmässiga variationerna har man visat att barnen ofta blir större TV
konsumenter i de familjer, där föräldrarna ser mycket på TV än i familjer där de vuxna sällan
ser på TV. Det har också visat sig att föräldrar med låg utbildning ofta har en mindre varierad
fritid och tittar därför ofta något mer på TV än vad föräldrar med hög utbildning gör. Det har
visat sig att även barnens TV- tittande samvarierar med föräldrarnas utbildningsnivå. Detta
kan förklaras utefter den sociala modellinlärningen det vill säga att barnen tar efter sina
föräldrars vanor, samt dels i effekterna av det generella sociala samspelet mellan barn och
föräldrar. Föräldrars utbildning har visat sig ha större betydelse än inkomst och yrke när det
gäller både föräldrarnas och barnens TV- vanor. Denna inverkan är större för yngre barn än
för äldre.14

                                                
9 Ibid (1999:415)
10 Werner (1994:50)
11 Ibid (1994:50)
12 Morley (1986:19-22)
13 Ibid (1986:24)
14 Werner (1994:53-54)
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Resultat av tidigare undersökningar har visat att relationerna mellan familjemedlemmarna,
deras roller, skyldigheter och rättigheter avspeglas i deras TV- vanor.
Jämförande studier mellan olika länder så som England, USA, olika länder i Europa och
Asien visar att samhällets familjestruktur påverkar således familjens användning av TV, och
familjens mönster när det gäller TV-tittande. Detta påverkar också i sin tur barnens TV-
tittande.15

David Morley (1986) skriver i Family Television, att han i sin empiriska undersökning fann
att männen i familjerna var, eller åtminstone påstod sig vara, mer intresserade av nyheter,
aktuella händelser och dokumentärer, än utbudet av fiktion som föredrogs av mödrar och
döttrar.16

                                                
15 Ibid (1994:53-54)
16 Moores 2000a:52)
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2   Utgångspunkten
Kapitel två kommer att belysa teorier om socialisering, medieetnografi och cultural studies.
Dessa teorier utgör en plattform för att besvara uppsatsens syfte.

 2.1 Socialisering

Socialisering är en viktig utgångspunkt för hela uppsatsen och en grundläggande tanke som
återkommer. Den är av stor vikt när man skall göra undersökningar där man ser utöver
individen för att förstå dess livsvärld. Socialisering är en mycket viktig teori för uppsatsens
problemområde eftersom det i uppsatsens syfte ingår att förklara och belysa hur föräldrars
tankar och värderingar kan påverka barnens TV-tittande. Vad som även är intressant för oss är
att för barn är det främst föräldrarna samt andra vuxna i barnens närhet som utgör barnens
primära resurser för att lära sig samhälls normer och vad som är ett riktigt eller felaktigt
beteende.

Med begreppet socialisering refererar man till de många olika sätt som en människa blir till en
social varelse. Socialisation kan även definieras som lärandet av olika samhälleliga normer
och värderingar genom symboliska belöningar och bestraffningar för olika typer av
beteenden. Genom socialiseringen lär vi oss hur vi skall agera i olika sociala situationer samt
vilka förväntningar som ställs på våra olika roller i samhället. Genom denna definition
innebär socialisation något som främst sker i barndomen, medieforskaren Lisbeth van Zoonen
menar att det är en ständigt pågående process under hela livet även om det är under
barndomen som vi är som mest påverkningsbara. Många undersökningar har gjorts angående
medier och socialiseringseffekter, resultaten från dessa undersökningar har ibland visat sig
vara motsägelsefulla. Trots detta har resultat visat att medieeffekter är medierade av andra
faktorer så som kön, ålder och utbildning.17

Forskning som har fokuserat på långsiktiga medieeffekter, visar i stor utsträckning att
människor som ser väldigt mycket på TV har en tendens att ersätta sina egna sociala
erfarenheter med televisionsverkligheten vilket resulterar i att de får en televisionsbild av
världen.18

Detta är ett radikalt påstående angående forskning om långsiktiga medieeffekter. Vi ställer oss
något kritiska till denna kommentar då vi inte har fått det tydliga intryck av det litteratur som
vi har tagit del av inom medieeffekter. Människor tar till sig och blir påverkade av TV på
väldigt olika sätt beroende på deras sociokulturella bakgrund.

Föräldrar har oftast huvudansvaret för sina barn och deras utveckling till sociala varelser. Vid
sidan av föräldrar och andra socialiseringsagenter som lärare, släktingar och kompisar, är det
även vanligt att TV: n fungerar som socialiseringsagent för barnen. Föräldrarna har ett stort
ansvar gentemot sina barn när det kommer till barnens TV- konsumtion.19

                                                
17 van Zoonen (1994:34)
18 van Zoonen (1994:35)
19 McQuail (2000:460)
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Medier har en roll i den tidiga socialiseringen av barn och den långsiktiga socialiseringen av
vuxna, detta är av allmän åsikt även om det svårt att bevisa. Detta beror just på att det är en
långsiktig process samt att möjliga medieeffekter interagerar med andra influenser som social
bakgrund och olika typer av socialisering inom familjer. Allmänna antaganden om tänkbara
socialiseringseffekter från medierna har resulterat i regler om mediekontroll, beslut som tas av
medierna själva. Dessa antaganden påverkar även föräldrar som skapar regler i samband med
sina barns mediekonsumtion.20

Föräldrars attityder mot sina barn, det vill säga till vilken grad deras attityder karakteriseras av
stöd och uppmuntran eller kontroll och förbud, har ofta identifierats som centrala faktorer i
socialisationsprocessen. Rollins och Thomas (1979) beskriver två olika slags beteende av
kontrollerande föräldrar. Det ena är framkallande, eng. induction, där föräldrarna redovisar
konsekvenserna som ett visst beteende resulterar i. Det andra är betvingande, eng. coersion
där föräldrar använder sin makt för att uppnå det önskade beteendet. Det framkallande
beteendet anses styrka självförtroendet på ett positivt sätt.21

Massmedierna har även en stor del i den så kallade könssocialiseringen även om den främst
sker genom föräldrar, nära umgänge, skola och arbete.
Jan-Erik Nordlund kallar föräldrar och det nära umgänget för direkta normsändare och menar
att de har stor betydelse när man jämför med massmedierna. Massmedierna är enligt
Nordlund indirekta normsändare och mellan dem och de direkta normsändarna finns ett
invecklat samband som gör att det kan vara svårt att avgöra vad som egentligen påverkar vad.
Det är dock troligt att de samverkar med varandra och i olika sammanhang är mer eller
mindre avgörande.22

Vi ifrågasätter inte TV: n som socialiseringsagent utan vi anser att det är intressant att studera
föräldrar och deras engagemang i sina barn och deras utveckling, och hur de hjälper till att
utveckla dem till förnuftiga och fungerande sociala varelser. Vi vill till exempel se om
föräldrar använder TV: n som socialiseringsagent på ett medvetet sätt för att utveckla barnets
sociala sida.

2.2 Medieetnografi

Termen etnografi innebär en kvalitativ empirisk undersökningsmetod, ursprungligen från
antropologin, som är bundet till deltagande observationer, djupintervjuer och användning av
informanter som primära bevis i kulturella analyser.23

Den amerikanske sociologen Harold Garfinkel myntade ordet etnometodologi. Med detta
uttryck refererar han till de metoder som människor använder sig av i livet för att begripa sig
på världen och konstruera sina vardagsaktiviteter. Sociala aktörer normaliserar sina

                                                
20 McQuail (2000:460)
21 Rosengren (1994:162-163)
22 Nordlund (1996:139-140)
23 Lull (2000:285)
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erfarenheter genom att tolka omvärlden genom sina strukturerade erfarenheter från sin
bakgrund.24

2.3 Cultural Studies- traditionen

För att besvara vårt syfte så har vi även valt att titta på några av de rutiner som ingår i
familjernas vardagsliv. Detta är en viktigt del av Cultural Studies traditionen på det sätt att
teorin behandlar vardagslivet kring TV:n.
Teorin kretsar även mycket kring olika kulturer vilket är något som vi i vår studie också har
tagit hänsyn till. Därför har vi använt oss av Cultural Studies som en av utgångspunkterna för
vår uppsats.

Kultur är en viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå hur medieteknologin har blivit en del
av vardagslivet. Medieteknologins roll är olika för varje familj. Innebörden av hem, familj, tid
och fritid skiljer sig från kultur till kultur. Dagliga rutiner i hemmiljön, där man inkluderar
aktivitet framför TV: n och könsroller kan se olika ut beroende på kulturen som man tillhör.
Man studerar mediernas plats i människors tillvaro i stort, både när det gäller den
sociokulturella ram som omger varje människa och när det gäller den levda vardagens rutiner
och villkor. 25

Medieteknologin finns i kulturella miljöer genom att den förlänger karakteristiska traditioner,
värderingar och stilar som redan existerar, samtidigt som de utmanar och förändrar kultur till
grunden.26

TV: ns inflytande för hur tid, rum och plats uppfattas kan märkas i ändrade vanor i kontakt,
tal, sömn, tillagning av mat och konsumtion, och andra dagliga rutiner i kommunikation och
vardagssysslor i hemmiljön. Utan tvekan har sociala sammansmältningar av
kommunikationsteknologi och ändring av medvetenhet som den stimulerar betydelse för
könsrelationer och familjeliv. Vilka dessa ändringar är, är en kulturell fråga. Som exempel på
detta är att kvinnor i Tyskland klagar ofta på att TV hämmar kommunikationen i äktenskapet,
medan kvinnor i Indien anser att mediet för dem närmare deras män.27

Skillnaderna i TV: ns roll i hemmet beror på att TV har varit en del av det tyska hemmet
under en längre tid. Olikheterna avspeglar även skillnader i kulturella värderingar och deras
motsvarande sociala vanor.

                                                
24 Ibid (2000:79)
25 Ibid (2000:44)
26 Ibid (2000:44)
27 Ibid, Rogge and Jensen 1988; Behl 1988 (2000:45)



10

3  TV: ns användningsområden
I detta kapitel tar vi upp TV: ns olika användningsområden, vi tar upp uses- and gratifications
teorin, med fokus på de sociala användningsområdena.

3.1 Uses and gratifications- traditionen

Vi har valt att även utgå ifrån uses and gratifications- teorin för att besvara uppsatsens syfte.
Uses and gratifications behandlar bland annat mediers sociala användningsområden. I vårt
syfte ingår denna aspekt av barns TV- tittande men åter igen ur föräldrarnas perspektiv. Vi
kommer att titta på varför föräldrarna tror att deras barn ser på TV.

Utbyten som människor kan ha av medier har studerats inom uses and gratifications-
forskningen. Inom denna tradition anser man att människors grundläggande psykologiska och
sociala behov som den yttersta drivkraften bakom valet av och användningen av medier.
De första undersökningarna inom uses and gratifications- forskningen gjordes på 1940- talet,
som gick ut på att undersöka vad människor fick ut utav vissa mediegenrer. Det var 20 år
senare som uses and gratifications- forskningen togs upp igen och utvecklades inom uses and
gratifications- forskningen finns två förgreningar, psykologiska behov och sociala behov.28

De grundläggande antaganden av uses and gratifications- forskningen är följande:

� Val av medier och medieinnehåll är rationella och riktade mot direkta mål och
tillfredsställelse

� De i publiken är medvetna om medierelaterade behov, som härrör ur personliga och
sociala omständigheter, och de kan motivera dessa behov.

� I allmänhet, är personlig användbarhet viktigare faktor som styr publikgestaltning, än
estetiska eller kulturella faktorer.

� Alla, eller de flesta av de relevanta faktorer för publikgestaltning (motiv,
uppmärksammade eller erhållna tillfredställelse, medieval, bakgrundsvariabler) kan i
princip, mätas. 29

Denna del av teorin om medieanvändning är individualistisk och behavioristisk i grunden,
dock antyder den att publiken har vissa kollektiva egenskaper, speciellt delade områden av
förväntade tillfredsställelsen och liknande typer av behov som härstammar från deras sociala
bakgrund. 30

                                                
28 McQuail (1997:70-71)
29 McQuail (1997:71)
30 Ibid, Babrow 1998; Lichtenstin Rosenfeld 1983; McQuail 1984 (1997:71)
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Cecilia von Feilitzen (1976) har summerat de viktigaste skälen till varför svenska barn
använder sig av medier. Resultaten är följande:

� Underhållning och känslomässig tillfredsställelse

� Informations- och kognitiva behov

� Sociala behov - Identitet, samtala med andra

� Icke-sociala behov, främst relaterat till ”flykt” , att vara ensam, samt hantering av
humöret.

� Behov relaterat till formen av konsumtion och till mediet självt, som innehåller inre
tillfredsställelse för användaren.31

McQuail, Blumler och Brown (1972) har studerat ett antal TV- och radioprogram i
Storbritannien. De kom fram till följande förslag som fångar upp de viktigaste tillfredställelser
av medier:

� Avkoppling – flykt från rutiner eller problem, känslomässig avkoppling

� Personliga relationer – sällskap, användbart socialt

� Personlig identitet - självreferens, utforskning av verklighet, förstärkning av
värderingar

� Bevakning – informationssökning32

En mer psykologisk version av denna teori har McGuire (1974) tagit fram. Denna teori av
publikens motiveringar baseras på generell teori om mänskliga behov. I denna typ av
psykologisk teori är mediepubliken troligen inte själva medvetna om vilka psykologiska
behov som blir tillfredsställda genom medier.33

Syftet med uppsatsen är inte att ta reda på vilka psykologiska behov som medier tillfredställer
hos barn, då föräldrarna förmodligen inte ens är medvetna om dessa. Avsikten med uppsatsen
är inte att belysa ämnet från denna synvinkel.
Vi fokuserar endast på de sociala behoven i vår undersökning eftersom den behandlar de
sociala behov som TV: n kan tillfredsställa hos barn.

                                                
31 McQuail (1997:72)
32 Ibid (1997:72)
33 Ibid (1997:72)
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3.2 TV i familjesammanhang

Här följer en redovisning av TV: ns sociala användningsområden. Detta är en viktig del av
vårt problemområde, då det ingår i uppsatsens syfte att titta på barns TV- användning.
Vi vill i vår undersökning skapa en djupare förståelse för hur barn använder TV: n socialt.
För att kunna göra det så har vi utgått ifrån mediaforskaren James Lull från University of
California eftersom han utgått ifrån den infallsvinkeln att man inte kan studera TV: ns sociala
funktion genom att endast se till individen utan man måste även titta på hela familjen och dess
struktur för att förstå hur den fungerar i den sociala kontexten.
Eftersom vi har barnens TV-tittande utifrån ett föräldraperspektiv i fokus, är detta en pusselbit
till de teorier som vi ska utgå ifrån för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Lulls teori baseras
på att TV:n har för familjen en omfattande funktion i dess vardagliga liv.

Medieforskaren James Lull har forskat kring de sociala användningsområdena som TV har för
sin publik.34 Lulls undersökningsmetoder och kategorischema för hur man använder TV i
familjesammanhang har visat sig passa bra för att ge utökade kunskaper om familjerelationer
och om TV: ns funktioner i vardagen.35

TV utgör en värdefull resurs för familjen. Den sociala användningen av TV inom familjen är
av två slag; en strukturell och en relationell.36

Med strukturell funktion menas dels att TV har en miljömässig betydelse, dels att den delar in
vardagen i fasta rutiner. Som exempel på miljömässig funktion nämns att TV med sitt utbud
av ljud och bild ger en bakgrund för kommunikationen inom familjen. Dessutom utgör TV:n
en form av sällskap vid utförandet av dagliga hushållsarbeten, och det är också en
lättillgänglig källa för underhållning.37

TV:n har en tidsreglerande funktion genom att bestämda tider så som mat, sänggående,
läxläsning och andra sysslor lättare kan upprätthållas när de är kopplade till bestämda
programtider.38

De relationella funktionerna är av fyra slag, här följer en redovisning av dem:

TV: ns kommunikationsbefrämjande funktion består i att den kan utgöra en gemensam
plattform för samtal, göra det lättare att ta ordet och bidra till att klargöra vissa värderingar.
Personer och teman som visas på TV skärmen kan användas som exempel för att hjälpa
samtalen på traven. Genom att diskutera det man har sett på TV kan barn och vuxna
tillsammans klargöra vilka värderingar de har genom att som exempel använda situationer de
upplevt på TV.

Tillhörighet/tillbakadragande innebär att TV: n kan utnyttjas för att visa om eller när en
person vill, eller inte vill, ha kontakt med de övriga familjemedlemmarna. Att gemensamt
med andra titta på TV skapar ofta en känsla av tillhörighet och gemenskap. De yngre
syskonen kan uppleva att de får tillträde till de vuxnas värld och föräldrarna i sin tur kan
uppleva en känsla av familjesolidaritet som de kanske annars känner att de saknar vid andra
tillfällen.
Även fysisk närhet kan i vissa fall lättare skapas framför TV skärmen. Det kan vara ett av de
få tillfällen som barnen får beröring och närhet från sina föräldrar då de kanske annars sällan
                                                
34 Morley (1986:31)
35 Werner (1994:57)
36 Ibid (1994:57)
37 Ibid (1994:57)
38 Ibid (1994:56)
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har tid till att kramas. Det kan också vara en av de få tillfällen en svårtillgänglig förälder har
att mysa och kramas med sina barn.39

Forskning av tysken Hermann Bausinger (1984) har bland annat visat att sätta på TV-
apparaten kan betyda många olika saker. Under vissa omständigheter kan det innebära att
personen som utgör gesten vill säga `jag vill se på detta` under andra omständigheter kan
samma gest betyda `jag vill varken se eller höra någonting`. 40

Socialinlärning är det som ofta betonas som det mest positiva med televisionen. TV:n utgör
ett band mellan individer och grupper i det moderna samhället, samt socialinlärning, t ex då
filmer och såpor används för att ge insikter om samliv, personliga relationer och
konfliktlösning.41

Kompetens/ dominans menas socialt strukturerad makt av att kontrollera medieanvändning i
hemmet. Det kan vara att bestämma över val av dagstidning till användningen av
fjärrkontrollen, men även beslutsfattande kring inskaffande av ny TV och dylikt. Det gäller
även användning av införskaffad information genom medierna som används för att spela
rollen som opinionsledare i familjen eller bland vänner.42

Kompetens/ dominans innebär att TV kan användas för att upprätthålla, förstärka eller
försvaga olika former av rangordning i familjen. Föräldrarnas reglering av barnens TV-
tittande utgör en yttring av dominansförhållandet. Ett annat sätt att markera dominans är att
visa den intellektuella dominansen, alltså kan familjemedlemmar i sina kommentarer till olika
program visa vad de kan, få bekräftelse samt få bekräftelse på eller styrka sin position. Både
barn och vuxna kan dessutom använda sig av olika modeller och roller som de har sett på TV
för att utveckla sitt eget rollbeteende gentemot de övriga i familjen.43

1978 gjordes det en undersökning angående TV: ns roll i familjer. Visserligen är detta en
gammal studie men vi anser att den visar på resultat som fortfarande känns aktuella.
Det huvudsakliga denna studie visade var de familjer som undersöktes ansåg att de använde
TV till stor del för att kunna kontrollera vad deras barn gjorde på dagarna, alltså de använde
TV: n som en form av barnvakt. Den fråga som hade fått störst svarsfrekvens var angående
TV som underhållning, i princip alla som ingick i studien svarade att det var den andra
huvudsakliga funktionen som deras TV hade för deras familj. Andra saker som TV hade som
huvudsaklig funktion för familjerna var som sagt underhållning, att varva ned, sällskap,
information, forum för prat. TV: n kunde fungera som en regulator för diskussion när det var
fler personer som tittade tillsammans. Andra funktioner som ansågs av betydelse för
familjerna var skapa en gemensam plattform, eller grund, för att bestämma vad familjen i
framtiden skulle inhandla och konsumera, TV användes till att få igång en konversation, för
att underlätta verbal kontakt, som en rollförstärkare, för att få bekräftelse på intellekt och som
en resurs för att utöva auktoritet gentemot övriga familjemedlemmar.44

                                                
39 Ibid (1994:56)
40 Moores (2000b:36)
41 Werner (1994:56)
42 McQuail (2000:402)
43 Werner (1994:56)
44 Lull (1990:53-55)



14

3.3 Positivt med TV

För att besvara vårt syfte så anser vi att det är viktigt att visa att det finns både positiva och
negativa aspekter med TV: n i vardagslivet. Vi är intresserade av att ta reda på vad föräldrarna
har för olika positiva samt negativa erfarenheter av TV när det gäller deras barns tittande.

Simon Hoggart skriver att tidigare studier har visat att TV bidrar till ökad konversation. Det
kan exempelvis vara att TV-program kan hjälpa föräldrar att ta upp känsliga ämnen med
barnen eller att familjemedlemmar som inte har så mycket gemensamt får något att prata om
då de tittar på något som båda tycker om eller rent av inte gillar. Det skulle också kunna
tänkas att vissa kan låtsas gilla något de inte gillar för att skapa gemenskap med någon.45

(Morley Family Television sid.20)

Margareta Rönnberg, film- och barnkulturforskare, har skrivit boken TV är bra för barn.
Rönnberg har fem skäl för varför TV är bra för barn:

1. TV- figurer och deras handlingar är användbara som byggmaterial och
kontrastvätska vid skapandet av barnets identitet, dess sociala band och
grupptillhörighet.
2. TV underlättar ett ifrågasättande av stereotypa könsroller.
3. TV låter barnet bearbeta och utagera olika känslor (inte bara aggressioner)
på ett ofarligt sätt.
4. Mediet hjälper barnet att se saker och ting från olika perspektiv.
5. Det främjar barnets sociala och estetiska fantasi.46

Media erbjuder bilder och handlingar som ger näring åt barnens fantasi och inbördes fredliga
samspel. TV-figurerna blir inte bara redskap i det individuella barnets utveckling, utan
någonting som gruppen tillsammans kan skapa rättvisare, mer mångfasetterade relationer och
roller utifrån.47

Rönnbergs fem punkter anser vi vara ett komplement till teori om TV: ns olika
användningsområden. Vi ifrågasätter dock punkt 2. Vi tror att TV hr den motsatta effekten, att
TV bidrar till förstärkande av stereotypa könsroller, inte att den underlättar ett ifrågasättande.
Mycket av det som visas i TV är väldigt stereotypt, och vi har svårt att hålla med Rönnberg på
den punkten. Den femte och sista punkten tycker vi är särskilt intressant. Vi kan mycket väl
tänka oss att barns fantasi främjas tack vare TV program som de tittar på. Detta är någonting
som vi tar fasta på i undersökningen.

3.4 Negativt med TV

Det finns en annan sida till detta, det är inte alltid så att TV- konsumtion leder till ökad
konversation det kan i vissa fall faktiskt hämma den. Att TV leder till ökad konversation inom

                                                
45 Morley 1986:20)
46 Rönnberg (1997:18)
47 Ibid (1997:18)
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en familj beror helt och hållet på vilken familj det rör sig om. TV: n kan faktiskt stå i vägen
för mer djupgående samtal mellan olika familjemedlemmar. Barnen kan uppleva att deras
föräldrar inte lyssnar på dem på grund av att de inte vill bli störda när de ser på TV. Föräldrar
kan å andra sidan bli frustrerade av att barnen inte kan slita sig från TV:n för att delta i andra
familjeaktiviteter som sällskapsspel, spela kort och dylikt.
Antalet kanaler kan även tänkas vara ett problem i vardagen för många familjer då det kan
uppstå konflikter över vad som ska ses på TV. Detta kan tänkas vara en av de stora
bidragande faktorerna till att familjer inskaffar många TV apparater till hushållet, vilket i sin
tur kan leda till att TV- tittandet blir mer individuellt och att medlemmarna i familjen isoleras
från varandra. Att det skulle te sig på det ena eller andra sättet beror på vilken social struktur
familjen har till att börja med.48

                                                
48 Werner (1994:58)
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4   TV- regler och medieeffekter
Följande kapitel kommer att handla om regler, maktstrukturer samt medieeffekter.
I de tre följande texterna kommer vi att presentera resultat från tidigare studier gjorda kring
regler och värderingar i familjer. I dessa studier ingår också resultat angående maktstrukturer i
familjer. Detta är för oss mycket viktigt att belysa eftersom detta är en stor och väsentlig del
av syftet för vår studie, då vi ska undersöka hur föräldrars regler ser ut för sina barn, och få en
djupare förståelse för föräldrars tankar om medieeffekter. Vi tror nämligen att föräldrar kan
sätta regler för sina barns TV- tittande utifrån sin egna uppfattning om medieeffekter.

4.1 Regler i hemmet

Publikundersökningar avslöjar kontinuerligt att det finns värderingar som informellt reglerar
medieanvändning. Familjer har lika många regler och delade meningar angående TV-
användning som helt andra sysslor som läxor, matvanor, och religiösa plikter. Det är från
inställningen av normer till medieanvändning inom familjesammanhang som man är mest
medveten om normativ kontroll av media, med hänvisning till föräldraansvar. Det finns gott
om bevis för att publiken själv har åsikten att det finns en möjlighet att de själva kan bli både
positivt och negativ påverkade av medieinnehåll, speciellt när publiken är i behov av riktlinjer
och råd. Det kan ses som föräldrars roll att ha uppsikt över barnens TV-tittande.
Undersökning gjord i Storbritannien av Gunter och Winstone (1993) visade att 90 procent av
de tillfrågade ansåg att föräldrar borde uppmuntra sina barn till att titta mindre på TV. 49

Etnografiska undersökningar i hemmiljöer har visat att medieanvändning styrs av
komplicerade, ofta oskrivna regler och uppfattningar som varierar från familj till familj.50

Morley refererar till Irene Goodman som bekräftar att alla familjer har regler när det gäller
TV- tittande, implicita eller explicita. Att en familj skulle kunna fungera utan regler är inte
möjligt, även om någon påstår sig att inte ha några som helst regler i en familj, ska man titta
något djupare in i en familjs struktur för att inse att det finns regler som styr vardagliga TV-
tittandet.51

                                                
49 McQuail (2000:402)
50 Ibid (2000:402)
51 Morley (1986:25)
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4.2 Föräldraauktoritet och regler

Föräldrarna påverkar som sagt barnens TV-tittande, både när det gäller omfattningen av
tittandet och val av program. Sannolikheten för att reglerna skall vara fler för yngre barn än
för äldre är mycket stor.52

Ju större barnen är desto mindre tycker sig föräldrarna behöva ställa upp regler och desto
svårare blir det att upprätthålla regler angående TV-tittande och val av program.
Saker som TV-tittande och val av program är idag ofta en fråga om kompromisser och
förhandlingar familjemedlemmar emellan. Det är inte heller ovanligt att föräldrar använder
sig utav TV: n för att dela ut straff och belöningar.53

I Family Television (1986) undersöker Morley hur olika familjer använder sig av TV. Med sin
undersökning ville han förklara familjetittande som en belägen social händelse. Han utförde
djupintervjuer med familjemedlemmar från södra London. Morley anser att medieanvändning
ska tolkas som tecken för en kulturell kamp mellan kvinnor och män i den privata sfären.
Samma kulturella kamp kan ske mellan föräldrar och barn. 54

I sin undersökning kom han fram till att TV- tittandet ingick i familjens könspolitiska spel,
där maken oftast hade hand om fjärrkontrollen. Därmed utövade mannen sin makt på tre
områden, vad man ska titta på, hur man ska titta på det och hur man ska värdera det.
Familjens tittande kretsar ofta kring mannens smak.55

Eftersom Morley utförde sina undersökningar i England, bör man ha i åtanke att hans resultat
inte behöver stämma överens med svenska familjer. Kulturella skillnader kan ha stor påverkan
på just kampen mellan kvinnor och män. I vår undersökning ligger inte fokus på
könsskillnader, däremot har vi koncentrerat oss på relationen mellan föräldrar och barn.

Morleys undersökning är även relativt gammal och det har blivit mer jämlikt mellan könen, i
och utanför hemmiljön. Trots detta innebär det inte att TV-tittandet inte längre ingår i
familjens könspolitiska spel. Visserligen är det inte längre lika vanligt att mannen i familjen
bestämmer över familjens tittande, men det är mycket möjligt att så är fallet hos vissa familjer
än idag. Vad som då är intressant att titta på i de fallen, är varför det är mannen som
bestämmer. När undersökningen om maktstrukturer gjordes var det mycket vanligt att endast
ha en TV- apparat i hemmet. Detta har förändrats och i dagens läge har de flesta hushåll flera
TV- apparater. Det har även skett en ökning av datorer och TV- spel som drar till sig mångas
uppmärksamhet.

                                                
52 Werner (1994:53)
53 Ibid (1994:53)
54 Moores (2000a:50)
55 Fiske (1990:208)
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4.3 Någon annan som bestämmer

Trots att publiken har möjligheten att välja fritt bland all medieutbud, finns det individer som
personligen inte valt det media eller medieinnehåll som de tar del av. Detta gäller främst
familjemedlemmar, hushåll och andra grupper som hamnar i situationer där andra väljer det
medieinnehåll som man tar del av. McQuail nämner föräldrar, partners och kompisar som
tänkbara mikro-gatekeepers, även barn i familjen kan tänkas inneha den typ av roll.
Det finns en stor mängd av oönskade mediebudskap i form av reklam av alla dess slag, mejl,
telefon osv. Även här kommer man i kontakt med delar av medieinnehåll som man inte valt
själv. 56

Detta kan te sig i form av oönskade reklampauser emellan ett TV-program som man valt att
titta på.

Detta är något som även medieforskaren Morley betonar i sin bok Family Television.
Mycket utav det som folk ser på TV är inte deras egna val, folk tittar ofta på program som de
påstår sig inte tycka om att se på. Det är vanligt att te x. en mamma ser på sporten på TV med
sin son, inte för att hon är intresserad av sporten utan för att hon vill vara nära sitt barn. Det
kan också tänkas att barn tittar på vuxenprogram för att få vara tillsammans med någon av de
vuxna medlemmarna i familjen.

Som medieforskare ska vara medveten om på vilket sätt kommunikationsteknologin är
förankrad i dynamiken mellan människor och maktstrukturer i den privata sfären. Svårigheten
i detta är att radio- och TV- sändningar tas för givet i den moderna hemmiljön, en institution i
vardagslivet, och därför blir det svårt att få distans till det för att finna dess betydelse i
vardagliga rutiner.57

4.4 Två olika familjetyper

Eftersom vi undersöker hur föräldrar sätter regler, är det för oss intressant att se på vilket sätt
familjemedlemmarna kommunicerar med varandra, och hanterar konflikter. Att sätta regler
sker främst genom kommunikation. Därför anser vi att det är viktigt att belysa medieforskaren
James Lulls två olika familjetyper, som är ett resultat som han fått genom att studera olika
familjer.

Morley skriver om Lulls artikel ”Family Communication Patterns and the Social Use of
Television” som visar att det finns två olika familjetyper.

Den första av dessa två typer är den så kallade relationsinriktade familjen, i vilket föräldrarna
vill uppmuntra sina barn till att komma bra överens med de övriga familjemedlemmarna och
deras vänner. Barnen är också uppmuntrade till att ge vika i argumentationer istället för att
konfrontera och skapa konflikter.58

                                                
56 McQuail (2000:405)
57 Moores (2000b:32)
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Den andra typen av familj är den så kallade begreppsinriktade familjen där föräldrarna har
skapat en atmosfär i hemmet baserat på kommunikation. Föräldrarna i denna familjetyp
uppmuntrar sina barn till att ge uttryck åt sina tankar och känslor samt att utmana andras
tankar och värderingar. I ett sånt här hem råder alltså ett öppet forum för tankar och
diskussion.59

Den generella skillnaden mellan de två olika familjetyperna är att den relationsinriktade
familjen lägger störst vikt på andra känslor jämfört med den stora betydelsen som den
begreppsinriktade familjen lägger på att presentera och diskutera idéer.60

Lulls andra poäng är att familjemedlemmar från relationsinriktade familjer skiljer sig radikalt
från de begreppsinriktade familjerna när det gäller deras användning av massmedia. Föräldrar
och barn från de relationsinriktade brukar visa sig stå för den större mängden totala TV
tittande däremot står de för den mindre konsumtionen av nyhetstittande.61

Föräldrar och barn från de begreppsinriktade familjerna brukar visa sig använda massmedia
främst för att ta del av nyheter, och ganska lite för enbart flykt från vardagen eller för
underhållning. Begreppsinriktade familjemedlemmar visar sig också spendera relativt lite tid
framför TV: n över huvud taget. Begreppsinriktade familjer lägger stor vikt vid att presentera
personliga tankar och idéer angående det som de ser på TV: n för tillfället. Föräldrarna i
denna familjetypen avfärdar inte argumentationer och livliga diskussioner.62

Lull har visat att relationsinriktade familjer är karaktäriserade genom att de främst värdesätter
en socialt harmonisk hemmiljö utan diskussioner samt att föräldrarna i denna familjetyp anser
att barnen skall förtrycka sina behov av att uttrycka tankar som skulle kunna resultera i
argumentationer.63

Tidigare forskning har visat att familjer från arbetarklassen har visat sig vara mer
relationsinriktade, medan medelklassfamiljer är mer begreppsorienterande.64

4.5 Medieeffekter

I de fyra följande texterna kommer vi att presentera relevanta delar av forskning kring
medieeffekter eftersom det i uppsatsens syfte ingår att skapa förståelse för föräldrars tankar
kring medieeffekter. Vi anser att medieeffekter till stor del hänger ihop med regler och
maktstrukturer, eftersom vi tror att föräldrarna sätter de regler och strukturer som de har efter
sina värderingar. Med detta menar vi att vi tror att föräldrarna till stor del sätter regler efter
sina åsikter samt erfarenheter angående TV:ns effekter på barn.

I samtida västerländska kulturer har vår föreställning av barndom lett oss att behandla unga
personer ofta som ’oskyldiga’ som behöver skyddas och övervakas av vuxna.65 Barn ses som
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64 Werner (1994:52)
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passiva offer till yttre påverkan, att de blir påverkade av det de ser och hör, utan att kunna
särskilja aktivt i det de blir exponerade för. TV: ns position i den privata domänen (just det
område där barn borde vara skyddade från omvärlden) resulterar ofta i osäkerhet angående de
budskap som överförs till publiken.
Uppfattningar av denna typ har resulterat i mängder av effektstudier.66

Övertygelser om medieeffekter och barn är oundvikligen bundna till vuxnas
medieanvändning, klass och ideologier om barndomen. Synen på medier som mindre skadliga
kan härledas från situationer där föräldrar som har större kunskaper om medier och skapar en
miljö där barn kan uttrycka sig öppet om medier utan att uppmana till föräldrars ogillande.67

4.6 Angående effekter

Lärare och föräldrar har länge varit oroliga för att TV-tittande av barn skall resultera i att barn
skall läsa mindre böcker och därmed få försämrade kunskaper i att läsa vilket skulle kunna
påverka barnens resultat i skolbänken.
Barnläkare har också uttryckt sin oro över de ohälsosamma matvanorna kring TV-tittandet
och även det ohälsosamma sättet som matvanor presenteras i TV: n, med betoning på alla de
modeller som visas i TV- rutan varje dag. De anser att TV är en bidragande faktor till det
ökade samhällsproblemet ätstörningar.68

Detta visar att det inte endast är föräldrar som uttrycker oro över det medieutbud som finns
för barn att ta del av. Det är dock föräldrarnas tankar angående det TV- utbud som deras barn
tar del av som vi fokuserar på i vår studie. Men vi anser ändå att det är viktigt att belysa att
det är ett stort problemområde som berör mer än endast föräldrar.

Generellt så beskrivs medieeffekter vanligtvis som kognitiva, affektiva eller
beteendemässiga.69

Med kognitiva effekter menar man det som människor lär sig, hur människors tankar är
strukturerade eller omstrukturerade. I kognitiva effekter ingår också på vilket sätt som
människors behov för information blir tillfredsställda eller inte. Med dessa typer av effekter
ingår också oro över det som folk lär sig samt hur mycket de kan lära sig eller ta till sig.
När dessa typer av effekter studeras så tenderar forskare att fokusera på nyheter och
information för allmänheten. Den kognitiva effekten av olika former av
underhållningsprogram har också varit ett populärt ämne att studera.70

Med affektiva syftar man till hur människor formar attityder, positiva eller negativa
värderingar om saker och ting.
Andra områden av affektiva medieeffekter behandlar emotionella reaktioner gentemot
medieinnehåll. Exempel på detta kan vara att medieanvändaren kan känna skräck eller känna
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67 Seiter (1999:260)
68 Perse (2001:2)
69 Ibid (2001:2)
70 Ibid (2001:3)
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sig road av något som denne tar del av. Det kan också handla om att användaren skapar
känslor för saker som personen tagit del av via media, t ex så kan vissa uppleva rädsla när de
är ute på stan efter att ha sett på något våldsamt program på TV.71

Beteendemässiga effekter innebär observerbara handlingar som är ett resultat av
medieexponering. Det som forskare har fokuserat som mest på angående den här typen av
effekter är om de olika sociala beteenden.72

4.7 Vad forskarna säger idag

Forskarna har länge varit intresserade av hur barn påverkas av TV och TV-reklam, de har
dock ännu inte kunnat ge några entydiga svar.73

Massmediernas inverkan på människors attityder och beteenden är alltså inte helt entydig.
Ibland har media stort inflytande, andra gånger har de inget inflytande alls. Ibland kan
effekten bli den motsatta till vad man hade väntat sig. Istället för att TV har direkt effekt på
individer så börjar man se på TV effekter som medierade genom familjen, därför måste man
alltså ha familjens struktur i åtanke vid publikstudier.74

Stor del av forskningen kring mediepubliken har gjorts inom normativ, till och med av
dömande natur, trots att undersökningar visar att hög medieanvändning i sig inte behöver vara
skadligt för användaren.75

4.8 Den moraliska paniken

Stanley Cohen lanserade 1980 uttrycket moralisk panik, som en utveckling av den långt
pågående debatten om mediavåld. Det fanns två olika synsätt kring mediavåld och aggression,
ängslan och koncentrationssvårigheter, där en av dessa ståndpunkter går ut på att mediavåld
otvivelaktigt är en bidragande orsak till det ökade våldet i samhället, medan det andra
synsättet avfärdar detta och förklarar hela våldsdebatten som ett utslag av den moraliska
paniken.76

Begreppet moralisk panik innebär att samhället i olika tider grips av panikartade reaktioner
när det gäller vissa händelser eller vissa grupper av människor, vilka då beskrivs som ett hot
mot redan etablerade värden och intressen.77

Massmedia spelar en viktig roll för uppkomsten av moralisk panik genom att de på olika sätt
beskriver dessa företeelser på ett stereotypt och ensidigt sätt.78

Massmedia förstärker folks reaktioner, det vill säga panik och det är därför ett mycket
intressant och viktigt fenomen att titta på.79
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Debatten på 1980 talet om videovåld, och innan dess om TV-våldet, serievåldet och
filmvåldet, rymmer onekligen många drag av det som påminner om moralisk panik.
De nya medierna har alla i tur och ordning i begynnelsen betraktats som ett hot mot viktiga
värden i samhället. Video förknippades i början med ungdom, sex och våld men har idag
blivit respektabelt och accepterat i de flesta hem.80 De senaste åren har debatten kretsat kring
Internet och lättillgängligheten till information som kan vara opassande för barn.
Det har visat sig genom forskning att ju närmre man kopplar samman TV-våld och
mottagarreaktioner, desto tydligare tycks sambandet mellan dessa bli.81  Med detta menas att
om man undersöker personer som utför våldsdåd i samhället samt deras medievanor, så ser
man ett samband. De som utför våldsdåd tar även del av våldsamt medieinnehåll.

Vi anser dock att man begår ett misstag när man gör dessa typer av undersökningar om man
inte tar hänsyn till mottagarnas verkliga livsvärld.
Visst kan man hitta kopplingar mellan TV-våld och mottagarreaktioner men man måste ha i
åtanke att det finns andra påverkningsfaktorer som kan driva människor till deras handlingar.
Exempel på dessa faktorer kan vara vilken typ av familj mottagaren kommer ifrån och hur
strukturen i denna ser ut, mottagarens personlighet och miljöfaktorer så som skola och vänner.
Att lägga skulden på ett TV- program, film eller musiker för våldshandlingar som enstaka
personer i publiken begår, anser vi vara en för enkel lösning på ett mycket mer komplext
problem.

Medieforskaren Anita Werner anser att resultaten från denna typ av forskning inte är helt
entydiga men att vi ändå har tillräcklig grund för att påstå att mediavåld kan få negativa
effekter. Våld i TV kan utlösa en latent aggressivitet. Detta påstående gäller bara för en
minoritet av tittarna, men det är tillräckligt många för att vi bör se allvarligt på problemet. Det
finns många skäl till att vara kritisk till en stor del av innehållet i medierna och till vad barnen
tittar på. Det är också riktigt att de flesta barn inte tar någon skada av våldet i media. De blir
fascinerade men tycker också att ”det är bara film”, och de klarar att skilja mellan fantasi och
verklighet.82

Werner påstår att vi inte kan blunda från det faktum att ett mindre antal barn som tittar mycket
på TV blir ängsliga, aggressiva eller rastlösa. Hon påstår även att studier har visat att pojkar
som tittar särskilt mycket på TV under förskoleåren, i efterhand utvecklar ett
handlingsmönster och medievanor som leder till ett aggressivt beteende.83

Vi undrar vad dessa pojkar har tittat särskilt mycket på. Vi har svårt att tro att en pojke som
tittar särskilt mycket på barnprogram som till exempel Björnes magasin, Fem myror är fler än
fyra elefanter, eller filmer av Astrid Lindgren skulle utveckla ett aggressivt beteende utav det
han har sett på TV. Det framkommer inte utav det som Werner påstår vad dessa pojkar har
tittat mycket på eller under vilka sociala förhållanden de lever.
Det kan vara så att pojkar som går i förskolan och som tittar mycket på våldsfilmer skulle
kunna utveckla ett aggressivt beteende.
Det skulle mycket väl också kunna vara så att barn som ser våld på TV drar den slutsatsen ”att
om man slår någon så kommer det blod och därför vill jag inte slåss.”
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Werner påstår att om man är mycket försiktig och säger att den minoritet som påverkas av
mediavåldet till att bli mer aggressiva endast utgör 0,1 procent av åldersgruppen upp till 19 år,
kommer det ändå att handla om flera tusen pojkar.84

Vi anser att som mediaforskare bör man vara försiktig när man ska uttrycka sig om mediavåld
och effekter. Det är klart att vissa barn kan bli påverkade till att utveckla ett aggressivt
beteende om de ser mycket på mediavåld. Däremot anser vi att man måste även
uppmärksamma bakomliggande faktorer som finns i dessa barns liv eftersom vi tror inte att
enbart TV och video bidrar till olika våldshandlingar hos varken barn eller vuxna.
Det framgår tydligt i Werners uttalanden var hon står i debatten om medieeffekter. Hon visar
dock inte tillräckligt med bevis för att styrka sina uttalanden vilket är en brist hos hennes
argument. Det märks tydligt att Anita Werner vill lägga skulden på medierna när det gäller
våldsdåd i samhället.

4.9 Debatt om TV- tittande

Debatten har haft flera förgreningar, den har behandlat många olika aspekter angående barn,
ungdomar och TV. Barn och ungdomars TV- tittande är mindre omfattande än man möjligen
kunde ha väntat sig med hänsyn till de senaste årens debatt.85  Denna synpunkt är ett exempel
på att debatten i medierna har funnits en längre tid, diskussionsämnet är inget nytt. Dessutom
är författarnas åsikt en antydan på att den aktuella debatten är något missvisande. Enligt
Hadenius och Weibull har debatten gett intrycket av att barn och ungdomar ser väldigt mycket
på TV.

Vi anser att barn och ungdomars TV-tittande skiftar väldigt mycket från person till person. En
genomsnittlig siffra över en population visar en del av verkligheten. Vad den inte visar är de
faktiska skillnaderna som existerar. Att genomsnittssiffran är relativt låg betyder inte att alla
barn och ungdomar ser lika lite på TV.
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5   Syfte och frågeställningar

5.1 Övergripande syfte

Vi vill med denna studie belysa föräldrars tankar kring deras barns TV- vanor. Vi vill veta vad
barnen tittar på, och då fokuserar vi inte enbart på program som är direkt riktade till barn utan
vi vill veta vad barnen får lov att titta på för sina föräldrar överlag. Det kan tänkas att många
barn får lov att titta på program som egentligen är riktade till vuxna tittare. Men det också
vara så att barn tittar på program som de egentligen inte får titta på och då undrar vi vilka
dessa ”förbjudna” program är.

Vi är också intresserade av att skapa en djupare förståelse kring vad förslags sociala
användningsområden TV:n har för barn, tex. tittar barnen för att lära sig eller för att komma
nära sina föräldrar.

Vi vill även ta reda på vem det är som bestämmer i familjerna, bestämmer barnen själva vad
de skall se på eller är det mamma eller pappa som bestämmer. Media forskaren Shaun Moores
har påpekat att förändringen i hemmen i form det ökade antalet TV- apparater och kanaler,
kan resultera i att det inte längre råder någon större kamp inom familjen över vad som skall
ses på TV. Men han påpekar dock att det inte är ointressant att undersöka maktstrukturer trots
denna utveckling.

Slutligen är vi intresserade av att ta reda på vad för slags regler föräldrar sätter kring deras
barns TV- vanor. Vi vill veta vad föräldrarna anser om det TV- utbud som barnen tar del av
samt om föräldrarna är medvetna om vad deras barn tittar på.

Vi har valt att undersöka barn mellan 3-8 år, eftersom föräldrar fortfarande har ett stort
inflytande i sina barns liv när barnen befinner sig i den åldern. När barnen blir lite äldre desto
svårare är det att upprätthålla regler86. Vi drog en övre gräns vid 8 år för att många
undersökningar gjorda om barns TV-tittande började från 8 års ålder. Att vi inte vill ha med
barn under 3 år är för att vi tror att barn inte riktigt har fått upp intresset för TV än vid den
åldern.

Preciserat syfte

Syftet med undersökningen är att skapa förståelse kring barn och TV ur ett föräldraperspektiv.

                                                
86 Werner (1994:53)
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5.2 Frågeställningar

1. Vilket TV-utbud tar barnen del av?

Till vår första frågeställning utgår vi ifrån tidigare forskning kring sambandet mellan barn och
vuxnas omfattning av TV- tittande.87 Om det finns likheter mellan omfattningen av barn och
föräldrars TV- tittande, ställer vi oss frågan vilket TV-utbud barnen tar del av då. Vi vill ta
reda på vad för slags barnprogram barnen tar del av, och om de tar del av vuxeninriktade
program. Om barnen tar del av vuxenprogram, vad är det för program då? Är det i samband
med föräldrarnas tittande, eller är det barnen själva som letar upp programmen. Vi har även
som intresse att fånga upp om föräldrar vet vad barnen tittar på. Vi är inte ute efter att
generalisera utifrån våra resultat, vi vill se hur det kan se ut hemma hos familjer.

2. Vad har TV: n för olika användningsområden för barnen?

Med vår andra frågeställning så är vi intresserade av att skapa en djupare förståelse kring
vilka sociala användningsområden TV: n har för barn. Både när det gäller barnens eget
tittande, men även när barn tittar tillsammans med föräldrar.

Till denna frågeställning har vi utgått ifrån uses- and gratifications forskningen och dess
sociala utbyten som medier kan resultera i.88

Dessutom använder vi oss av Lulls teori kring TV:ns sociala användningsområden inom en
familj.89 Vi tar hänsyn till både de strukturella och de relationella användningsområdena av
TV.

Vi är intresserade av att se vad för slags maktstrukturer familjerna följer. Vi vill undersöka
om skillnader i maktstrukturer har förändrats i och med att antalet TV- apparater ha ökat. Här
utgår vi ifrån teori angående maktstrukturer i familjerna.90

3. Hur ser föräldrarnas regler ut för barnens TV-tittande?

Vi vill undersöka vad för slags regler familjer har när det gäller barns TV-tittande, både
implicita och explicita.91

I frågeställningen ingår hur och varför man sätter de regler som man gör.
Vi är intresserade av vad föräldrarna har för bakomliggande värderingar som motivering för
hur de sätter regler och går tillväga i praktiken. Vi vill veta vad de har för åsikter om vad
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barnen får, och inte får se på. Vi vill försöka förklara föräldrars agerande för att förstå varför
de sätter de regler som de gör.

Vi har även i åtanke fenomenet moralisk panik.92 Genom att undersöka föräldrars tankar kring
mediavåld kan vi se vad för slags värderingar föräldrar kan ha. Vi tror att anledningen till att
föräldrar sätter regler är för att de har vissa värderingar och rädslor kring olika saker, även
barnens TV- tittande. Därför anser vi att det är viktigt att titta på hur de sätter regler samt vad
de har för skäl till sitt agerande.

                                                
92 Werner (1994:69)
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6   Metod och material
Här följer en redovisning av material och metod som vi använt oss av. Även utvärdering av
undersökningens kvalitet finns med.

6.1 Kvalitativ undersökning

Kvalitativ metod handlar om hur man skall karaktärisera något; gestalta något. Ordet
härstammar från latinet qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap, sort. Kvalitativ metod
är systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos
någonting.93

För att uppfylla syftet och svara på våra frågeställningar valde vi att använda oss av den
kvalitativa metoden.

Ordet kvalitativ står för att man är intresserad av hur något är beskaffat, det vill säga vilken
natur eller vilka egenskaper något har.94

Kvalitativa undersökningar har som objekt den livsvärld människor har, och därmed den
mening de knyter till sig själva och sin situation. Tanken är att denna livsvärld är det som
bestämmer olika människors natur, och gör dem till det slags människor de är. Denna mening
kan inte undersökas endast genom observation, utan kunskap om denna mening får vi genom
tolkning av det vi observerar. Jan Hartman, universitetslektor vid filosofiska institutionen på
Lunds universitet, definierar kvalitativ metod på följande sätt: Kvalitativa undersökningar
karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp
individer.95

Skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är tydlig. Kvantitativa
undersökningar söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man försöker
isolera egenskaper, och hitta kvantifierbara samband mellan dem. Men kvalitativa
undersökningar är inte ute efter kvantifiering. Man är inte ute efter att besvara frågorna ”hur
mycket” och ”hur många”. Istället vill man nå en förståelse för den livsvärld människor har,
det sätt de ser på sig själva och på sin relation till omvärlden. Man kan inte isolera variabler
och hitta samband mellan dem som gäller alla människor, utan man ska undersöka hela
människan eftersom livsvärlden inte kan fragmentiseras, och man inte kan isolera en
föreställning och på något sätt mäta den. Man söker förståelse för hur människan upplever sin
situation. Det man ska undersöka för att nå förståelse för en grupp individer är att man tolkar
människors beteende, språk och genom upprepade tolkningar och omtolkningar närma oss
deras subjektiva sätt att se på världen. Man använder sig av den kvalitativa metoden för att
göra detta på ett metodiskt sätt.96

                                                
93 Larsson (1986:164)
94 Hartman (1998:238)
95 Ibid (1998:239)
96 Ibid (1998:239)
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6.2 Kvalitativ metod
.
Hermeneutiken är läran om hur det går till att förstå hur människor föreställer sig världen,
vilken mening de tillskriver olika företeelser i världen. Denna förståelse uppnås genom
tolkning. Hermeneutiken kan användas som teori om hur vi rättfärdigar en tolkning. Varje
tolkning vi gör av ett beteende måste rättfärdigas. Ett rättfärdigande av en tolkning av ett
observerbart beteende görs med hänvisning till vår helhetsuppfattning om personen. Då får
man ny information som används för att rättfärdiga en ny helhetsuppfattning om personen.
Denna information används sedan för att rättfärdiga vår tolkning av ytterligare beteende som
man observerar. Hermeneutiken är dock inte direkt tillämpbar när man skall göra en
undersökning. Den är för allmän för att den skall kunna vägleda det praktiska arbetet. En
kvalitativ metod ger forskaren mer precisa regler för hur en kvalitativ undersökning ska gå
till, regler som ska garantera att de krav på vetenskaplighet som hermeneutiken ställer upp blir
uppfyllda.97

I medie- och kommunikationsvetenskapliga studier är vi vanligen inte ute efter människors
mer djupliggande själsliv som inom psykologin etc. utan om deras uppfattningar om ett
fenomen. Men det innebär inte att dessa uppfattningar inte kan ligga ”djupt” hos personer då
de ofta bottnar i attityder och livsvärden.98

Med detta kritiserar Ekström och Larsson uttrycket djupintervjuer, de anser istället att dessa
typer av intervjuer bör kallas personliga intervjuer. Vi anser att namnet endast är en
smakfråga. Oavsett namn, det som Ekström och Larsson skriver är en mycket bra beskrivning
av det som vi med vår studie är ute efter att uppnå.

6.3 Tre faser

Forskningsprocessen kan delas upp i tre faser, vilka sedan innehåller olika moment. De tre
faserna är planerings-, insamlings- och analysfasen.99

Planeringsfasen innehåller två viktiga moment. Först formulerar man en fråga, den frågan
som undersökningen ska ge svar på. Det är denna fråga som kommer att styra
undersökningen, till hjälp för att formulera de har man ofta generella teorier. Frågan i
kvalitativa undersökningar är alltid om något meningsfullt, om hur människor föreställer sig
och förstår världen.100

Man ska tänka ut hur man ska göra för att få ett svar på den formulerade frågan, ett svar som
är trovärdigt. Man ska tänka på hur man ska samla in sitt datamaterial, vilken eller vilka
kunskapskällor man ska använda sig av. De två vanligaste alternativen är intervjuer och
naturalistisk observation.101

                                                
97 Ibid (1998:240-241)
98 Ekström och Larsson (2000:51)
99 Hartman (1998:248)
100 Ibid (1998:249)
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Till vår undersökning valde vi att använda oss av djupintervjuer för att svara på våra
frågeställningar. Man kan även be intervjupersonerna att föra dagbok över sina och familjens
tittarvanor. Denna förberedelse kan underlätta för intervjupersonen under själva intervjun att
ge adekvata svar. Anledningen till att man som forskare använder sig av just denna metod är
för att forskaren vill få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och personlighet.

Djupintervjuer är en inte helt okomplicerad metod som förutsätter ett förtroligt förhållande
mellan intervjuare och intervjuperson. Djupintervjuer är ett samtal där intervjuaren
uppmuntrar informanten att med egna ord formulera erfarenheter och attityder som är
relevanta för problemställningen. Styrkan med denna metod jämfört med de kvantitativa
metoderna formella intervjuer och enkäter, är att intervjupersonen inte tvingas in i ett bestämt
tankesätt utan kan uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett betydligt friare sätt.102

En annan fördel med intervjuer där forskaren samtalar ansikte mot ansikte med respondenten
jämfört med enkäter är att bortfallet vanligtvis blir mindre eftersom man därmed kan övertala
de respondenter som är tveksamma till att låta sig intervjuas. Den personliga närvaron betyder
också att man kan underlätta förståelsen av vissa frågor, man kan reda ut missförstånd och
man kan få fördjupande svar på ett helt annat sätt.103

Observationer hade varit ett bra komplement till intervjuerna som hade bidragit med mer djup
till förståelsen av dessa familjers vardag. Observationer kan avslöja förhållanden och
beteende som inte framkommer i intervjuer. Det kan hända att intervjupersonen själv inte är
medveten om ett visst beteende som den har. I vårt fall hade vi behövt närvara hemma hos
intervjupersonerna och observera hela familjens TV- vanor. Denna typ av observationer är
problematiska att genomföra, då man ska befinna sig hos en familj och observera deras
vardagliga rutiner och beteende. Med all sannolikhet påverkar en forskares närvaro
situationen så att den blir allt annat än naturlig.

För att göra sitt urval ska man bestämma sig för hur man ska välja ut de personer man ska få
informationen ifrån. När man har formulerat sin fråga, bestämt sig för kunskapskälla och gjort
sitt urval, är det dags att sätta igång med själva datainsamlandet. Datainsamlandet kräver stor
skicklighet i kvalitativa undersökningar. Slutligen kommer analysfasen där det insamlade
datamaterialet analyseras så att en teori växer fram.104

                                                
102 Halvorsen (1992:89)
103 Ibid (1992:89)
104 Hartman (1998:249)
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6.4 Problemformulering

När man formulerar sitt problem, finns det två preciseringar man måste göra. Den första är
vem man är intresserad av att undersöka.105  I vårt fall är det föräldrar till barn mellan åldrarna
3-8.
Den andra preciseringen handlar om vad man är intresserad av hos denna grupp.106  I vår
undersökning vill vi få en förståelse för barn och TV ur ett föräldraperspektiv.

6.5 Intervju

Till kvantitativa undersökningar används intervjuer som har hög grad av standardisering och
strukturering. Med en hög rad av standardisering menas att frågorna och den ordning i vilken
de ställs är bestämt från början, och att alla som blir intervjuade intervjuas på samma sätt.
Hög grad av strukturering betyder att svarsalternativen är givna. En halvstrukturerad intervju
är en intervju som har en hög grad av standardisering men lägre grad av strukturering.107 Den
omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. På samma gång finns det möjlighet att
göra förändringar vad det gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp
svaren och berättelserna från den intervjuade.108

Samspelet i intervjun kan diskuteras enligt förståelseformen och dess tolv kategorier:
livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, förutsättningsmedvetenhet,
fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation och positiv
upplevelse. Kvale refererar till Spradley (1979), som beskriver ett öppet fenomenologiskt
förhållningssätt, från intervjuaren att lära sig av den intervjuade, med följande citat.

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som
du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva
tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli
min lärare och hjälpa mig att förstå?” 109

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema
av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas
genom en dialog. Detta samspel är varken så anonymt och neutralt som när en intervjuperson
svarar på en enkät eller så personligt och känslomässigt som i en terapeutisk intervju.110

Samtalet i en forskningsintervju är inte något ömsesidigt samspel mellan två likställda parter.
Det råder en bestämd maktsymmetri: intervjuaren definierar situationen, introducerar
samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor under intervjuförloppet.111

Vi har valt att använda oss av den halvstrukturerade intervjumetoden. Vi ansåg att den var
bäst lämpad för att intervjun ska följa en viss struktur med teman och förslag till relevanta
frågor så att frågeställningarna i ett senare skede kan besvaras.

                                                
105 Ibid (1998:250)
106 Ibid (1998:250)
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110 Ibid (1997:117-118)
111 Ibid (1997:119)
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Inför intervjun har vi förberett en intervjuguide112 som tar upp de teman vi vill diskutera, samt
inledande frågor som vi har till hjälp för att kunna besvara våra frågeställningar och för att
hålla intervjun aktiv.

Intervjuerna dokumenteras med hjälp av diktafon. Vi anser att föra anteckningar inte är en
tillräcklig metod då man kan missa viktig information på grund av att man inte hinner skriva
ned allt som sägs. Dessutom blir det svårt att skapa en trygg och förtroendeingivande atmosfär
om man samtidigt ska försöka skriva ned allt som sägs. En diktafon fångar upp allt som sägs,
dessutom blir situationen mer avslappnad då intervjuaren kan koncentrera sig fullt ut på
intervjupersonen.
En nackdel med att använda diktafon kan vara att intervjupersonen blir nervös av blotta
tanken att få sin röst inspelad på band. I en situation som denna kan inspelning hindra
intervjupersonen från att uttrycka sig på ett naturligt sätt.

Fördelen med intervjuer är att man försöker få en så naturlig kontakt som möjligt med den
intervjuade, trots att situationen är konstruerad. Intervjun kan liknas vid ett vardagligt samtal
där det finns möjlighet till dialog. Om det behövs kan intervjuaren förtydliga saker som den
intervjuade inte förstod, eller reda ut eventuella oklarheter i svaren för att undvika
feltolkningar. Detta kallas för mellanmänsklig situation och det är det som är förutsättningen
för intervjun. Det gäller att använda sig av denna situation på bästa sätt, att tala ”samma
språk” som respondenterna för att få en intervjuade att känna sig så trygg som möjligt för att
våga öppna sig.113

6.6 Intervjukvalitet

Kvaliteten hos den ursprungliga intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare
analysen, verifieringen och rapporteringen.

Kvale har gjort en sammanställning av viktiga kvalitetskriterier för en intervju.

� Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från de intervjuade.
� Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre.
� Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta

aspekterna av svaren.
� Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun.
� Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under

intervjuns förlopp.
� Intervjun är självkommunicerande- den är en historia i sig som knappast kräver

mycket extra beskrivningar och förklaringar. 114

                                                
112 se bilaga
113 Kvale (1997:117-118)
114 Ibid (1997:134)
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6.7 Nackdelar med djupintervjuer

Problem med denna typ av undersökningsmetod jämfört med enkätundersökningar är att
respondenterna inte är anonyma inför den som utför intervjun. Trots att man utlovar
anonymitet kan intervjupersonerna svara något annorlunda än hur det ser ut i verkligheten.
I en enkätundersökning är man helt anonym och då kan intervjupersonerna svara mer ärligt.
Vi har dock inte upplevt detta som ett problem under tiden av insamlingen av empirin.
Visserligen kan man inte vara helt säker på att intervjupersonerna talar sanning när man gör
djupintervjuer. För att minska risken för osanning kan man utföra observationer som
komplettering till intervjuer hemma hos personerna.
Men vi stötte inte på denna typ av problem, tvärtemot upplevde vi båda att intervjupersonerna
var väldigt uppriktiga och ville gärna dela med sig av sina åsikter.

6.8 Det strategiska urvalet

Vi har använt oss av det strategiska urvalet när vi ha valt ut intervjupersoner.
Detta slags urval kräver att man har eller skaffar sig någon kännedom om de personer som är
möjliga att undersöka, och att man vet så mycket att man kan göra urvalet på basis av detta.
Syftet med denna undersökning är få största möjliga kvalitativa innehåll ur informationen,
man är inte intresserad utav representativitet.115

Anledningen till att man gör ett strategiskt urval är att man vill gå in på djupet i människors
föreställningsvärld på ett sätt som inte skulle vara möjligt om man undersökte alltför många
individer. Urvalet blir därför av största betydelse.116

Vi vill få ett urval där intervjupersonerna är så kvalitativt olika som möjligt samt att få största
möjliga variationsbredd vad det gäller karakteristiska drag hos undersökningsenheterna.
Detta försöker vi uppnå genom att ta hänsyn till konstruktionerna av familjerna. Med detta
menar vi att vi inte enbart tittar på den en gång klassiska kärnfamiljen, utan vi tittar även på
olika former av familjer eftersom familjer i dagens samhälle faktiskt ser ut på många olika
sätt. Detta försöker vi belysa genom vårt genomtänkta urval.
I vårt urval ingår kärnfamiljen, det vill säga mamman, pappan som är gifta samt har barn.
Vi har även tagit med familjer som består av en mamma och en pappa som är sambo, familjer
där ena förälder är en så kallad plastförälder, samt ensamstående föräldrar.

Vi har tänkt på den kulturella betydelsen genom att även intervjua föräldrar med
invandrarbakgrund.

Vi har tagit hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, ha både lågutbildade och högutbildade
med i urvalet.

Vi har även strävat efter att få en spridning i föräldrarnas ålder, det har vi gjort även hos
barnen som ingår i familjerna.

Strategiska urval är att föredra i de fall där det urval som skall göras är litet. Urval med få
undersökningsenheter så som denna undersökning, har ofta ett drag av självselektion eftersom
                                                
115 Halvorsen (1992:102)
116 Halvorsen (1992:102)
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de som säger ja till att delta i en kvalitativ undersökning ofta skiljer sig på väsentliga punkter
från dem som nekar att delta.117

De flesta informantintervjuer brukar väljas ut genom strategiska urval. Man är intresserad av
kvaliteten på informationerna. Därför strävar man efter att få intervjua de personer inom det
sociala systemet som har de största kunskaperna eller som kan utrycka sig väldigt bra.118

Detta motiverar vårt val av intervjupersoner eftersom det är just föräldrarna som har de största
kunskaperna angående barnens TV- tittande, särskilt när det gäller familjens yngre barn. I de
familjer där båda föräldrarna eller motsvarande var närvarande, har vi valt att intervjua den
föräldern som ansåg sig ha bäst koll och störst ansvar när det gällde barnens allmänna TV–
vanor. Ansåg föräldrarna att de var lika insatta båda två, intervjuade vi båda två tillsammans.

6.9 Så gick vi tillväga

I följande text kommer vi utförligt att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi har samlat in
empirin till vår studie.

Efter mycket och långt övervägande bestämde vi oss för att göra en undersökning om barn
och deras TV- konsumtion men ur en liten annorlunda synvinkel. Kort sagt så ville vi
undersöka hur föräldrar till yngre barn ställer sig till det som barnen ser på TV. Vi var
intresserade av att ta reda på hur det kan se ut i olika familjer i form av TV –konsumtion,
användning och regelsättning. Meningen är inte att visa vad som är rätt eller fel beteende, vi
vill endast belysa som det kan se ut i en familj i dagsläget i Sverige.

Den optimala undersökningsmetod för vår undersökning var den kvalitativa metoden med
djupintervjuer.

Efter mycket diskuterande om hur urvalet ska se ut så bestämde vi oss för att göra följande: Vi
ville ha sex familjer som var så olika som möjligt, både när det kommer till bakgrund och
ålder, både när det gäller barnen och föräldrar. Vi hade även avsikten att välja föräldrar som
var pratglada och inte var rädda för att tala för sig, samt anser sig ha bäst koll och ansvar när
det gäller barnens TV- tittande. Då man inte ska intervjua personer ur ens egna
bekantskapskrets, startade vårt arbete med att hitta lämpliga familjer med barn mellan 3-8 år.
Vi frågade runt bland arbetskamrater på bägges arbetsplatser, vi bad våra egna föräldrar att
fråga runt bland sina bekanta. Exempelvis hade vi svårigheter med att hitta en ensamstående
pappa som inte var högutbildad. Denna person fann vi med hjälp av en efterlysning som den
enes pappa fick göra på sin arbetsplats.

Sökningen resulterade i föräldrar ur sex familjer som slutligen blev våra respondenter:

Maria 35 år, gift med Vladi 36 år, tillsammans har de tre barn, en pojke 13 år och två döttrar
12 och 7 år. Det är 7 åriga Natalias TV- vanor som står i fokus.

Peter 32 år, ensamstående pappa till Erik 6 år.
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Eva 39 år, ensamstående mamma till tvillingpojkarna Filip och Elias, 8 år.

Sanna och Göran 38 år gamla. Tillsammans har de barnen Maja 9 år och Patrik 8 år.

Clair 30 år, gift med Mikael 32 år har tre barn tillsammans, Moa snart 3 år,  Nicklas 5 år och
Johannes 8 år.

Johanna 32 år, Isak 8 år och Johan 6 år, barnen är från ett tidigare förhållande. Johanna är
sambo med Jimmy 31år.

Vi bestämde oss för att endast intervjua föräldrarna, inte barnen eftersom det var föräldrarnas
synvinkel som för oss var av intresse. Vi hade till en början bestämt att vi skulle intervjua
både mamman och pappan i familjen med tanke på att båda föräldrarna är delaktiga i barnens
vardag, men vid eftertanke bestämde vi istället att vi skulle intervjua de som hade mest
erfarenhet och därför hade bäst möjlighet att bidra med relevant information. Det resulterade i
att vi intervjuade bägge föräldrarna i de fall där föräldrarna ansåg sig ha ungefär samma koll
på sina barn. I de fall där en av föräldrarna hade betydligt mer koll än den andra så valde vi att
intervjua honom eller henne.

Det visade sig i ett fall att ena föräldern inte var intresserad att bli intervjuad och då fick vi
respektera det. Det visade sig också i en av familjerna att ena föräldern inte hade möjlighet att
närvara under intervjun på grund av arbete. Men i båda av fallen så intervjuade vi den förälder
som själv ansåg sig ha mest erfarenhet av sina barns medievanor av olika anledningar. I två av
fallen kom barnen in och tog del av intervjun eftersom de befann sig hemma när intervjuerna
gjordes. Barnen fick svara på frågor angående vilka program de tittade på, för att inte känna
sig utanför. Detta var något som vi inte var planerat men det resulterade i att vi fick mer
information angående programmen som barnen tittade på. Exempelvis så kunde barnen
namnen på alla programmen, till skillnad från föräldrarna som kunde vara mer osäkra på
programnamn. Det frågor som vi ställde till våra respondenter var i form av en genomtänkt
intervjuguide uppdelad i olika teman. Vi bestämde oss för att göra intervjuerna hemma hos
intervjupersonerna, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen.
Dessutom var vi medvetna om att småbarnsfamiljer har fullt upp på dagarna, så för att inte
stjäla ännu mer av deras dyrbara tid, bestämde vi att vi fick ta oss till intervjupersonerna.
Intervjuerna tog i snitt mellan en och en halv till två timmar och det visade sig att
respondenterna tyckte att det var en rolig erfarenhet. En av föräldrarna påpekade att det var
första gången han var med i en riktig intervju.

Som vi tidigare nämnt så utfördes alla intervjuerna i respondenternas hem vilket både var en
fördel och nackdel. Fördelen var den att respondenterna kände sig väl till mods och
avslappnade i den trygga miljön i sitt hem. Samt att vi som intervjuare fick en inblick i deras
vardag genom att vi fick se hur familjerna bodde.

Nackdelen var den att vi ibland var tvungna att avbryta intervjuerna för att vid några av
intervjutillfällena var barnen hemma. Ibland så ville barnen visa sina föräldrar något eller
ställa någon fråga. Vid intervjun med Clair till exempel så var vi tvungna att göra ett avbrott
för julkalenderöppning. Dessa saker förde inga stora problem till intervjun men det kan tänkas
att avbrotten gjorde att respondenterna kom av sig i sina tankar. Men vi tror som sagt inte att
det har haft någon större inverkan på resultaten i sig. Det var mest det att vi inte kunde förutse
dessa avbrott men det visar att man aldrig fullt ut kan planera en intervju helt och hållet. Man
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måste som intervjuare kunna hantera oförutsedda saker som avbrott för telefon samtal och
liknande.

Vi fick problem med en av diktafonerna då vi kom på att den inte fungerade, detta resulterade
i att intervjun fick spelas in på en av respondenternas bandspelare. Ljudet på denna var dock
inte vad vi hoppats på.
När vi frågade våra intervjupersoner om de ville ställa upp på intervju blev alla
intervjupersonerna förvarnade att intervjun skulle spelas in. Vi var även noga med att förklara
varför vi skulle spela in, och att ingen annan än intervjuaren skulle lyssna på bandet.

När vi väl satte igång med intervjun så verkade ingen av respondenterna oroliga över
diktafonen utan de verkade glömma bort att den låg där på bordet framför dem. Samtliga
respondenter talade fritt och öppet och verkade trygga med oss intervjuare. Vi var noga med
att poängtera att vi inte själva var föräldrar och vi förklarade varför det dom hade att berätta
för oss var betydelsefullt. Vi ville att våra intervjupersoner skulle känna sig bekväma och
trygga med oss. Det betydde att vi också fick dela med oss lite av oss själva när vi ansåg att
det behövdes, vi kunde berätta om vad vi tyckte om att titta på och svara på deras frågor om
de ställde några.

Efter intervjuerna var klara började vi med att skriva ned dem så fort som möjligt efter
intervjun så att den skulle vara färsk i minnet.
Vi skrev rent våra egna intervjuer för att underlätta vidare arbete med dem. Därefter gick vi
igenom varandras intervjuer för att få en bra överblick av den insamlade empirin.

6.10 Så blev kvaliteten

I följande text kommer vi att utvärdera vårt forskningsarbete. Vi kommer först att presentera
vad reliabilitet och validitet innebär. Sedan följer en kort presentation av de olika så kallade
validitetskriterierna vilka vi kommer att jämföra vårt arbete med.

Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen är att samla in
data eller information som är relevanta för den problemställning som vi arbetar med.119

Att man har en tillfredställande reliabilitet är en nödvändig förutsättning för att man ska ha
möjlighet till att använda datan för att pröva en uppställd hypotes. Men datan måste dessutom
vara relevanta för problemställningen. Detta kan vara problematiskt om man använder sig av
så kallad sekundärdata dvs. data som är insamlat av andra och kanske för andra syften.120

Många teoretiska egenskaper så som livskvalitet, lycka, trivsel eller som i vårt fall föräldrars
åsikter angående sina barns TV- tittarvanor kan det vara mycket svårt att hitta synliga uttryck
av. Detta leder till att de också är mycket svåra att operationalisera.121

För att kunna uppfylla syftet med vår uppsats så skapade vi tre frågeställningar som vi utgick
ifrån när vi skapade vår intervju guide. Detta för att göra det möjligt att samla in empiri som
täcker syftet.

                                                
119 Halvorsen (1992:41)
120 Ibid (1992:42)
121 Ibid (1992:42)
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Den definitionsmässiga validiteten kan vara dålig på grund av att den operationella
definitionen leder till att mätområdet blir mindre än man avsett. Men det kan också bli
tvärtom genom att den operationella definitionen kan täcka in mer än vad som var
meningen.122

Vi har i metodkapitlet genomgående tagit upp saker som har hänt i uppsatsarbetet som kan ha
haft inverkan på validiteten och reliabiliteten, men vi vill här göra en övergripande
beskrivning. När det gäller reliabiliteten så anser vi inte att det utgör något allvarligt problem
då vi har varit väldigt noggranna i vår undersökning. Varje intervju bandades och skrevs ner
ordagrant för att de mest relevanta åsikterna för vår undersökning sen skulle kunna tas fram.
Att ljudupptagningen inte var den bästa i en av intervjuerna finns det en möjlighet att det har
resulterat i missuppfattade ord eller meningar. Detta kan ha en inverkan på reliabiliteten, då vi
inte kan garantera fullt ut att vi har citerat henne korrekt. Från resten av intervjuerna är citaten
korrekt återgivna bortsett från språkliga saker så som upprepningar. Men detta har inte
påverkat innebörden i vad respondenterna har sagt. Vi har även varit ytterst noggranna med
att citaten inte har tagits ur sitt sammanhang.

Det kan vara svårt att skapa frågor till intervjupersonerna som på bästa sätt bidrar till att
intervjupersonerna kan ge uttömmande och relevanta svar för att besvara vårt syfte. Vi anser i
nuläget att vi kan vara nöjda med de svar vi fick. Med all säkerhet kunde man ha ställt fler
frågor och på ett annat sätt, men ofta kommer dessa idéer först när man fått lite distans till
arbetet.
När vi var färdiga med intervjuerna och höll på med analysarbetet upptäckte vi att några utav
frågorna som vi ställde kanske kunde ha formulerats på ett annat sätt som kanske hade varit
mer passande. En av respondenterna verkade ta illa vid sig när en av oss ställde frågan; Är du
medveten om vilka program ditt barn tittar på när hon tittar själv. Och visst kan vi förstå i
efterhand att den frågan kunde uppfattas på ett negativt sätt. Efter den intervjun ändrade vi om
den frågan och frågade resterande intervjupersoner istället; vad är det för slags program dina
barn tittar på när hon/han ser på TV själv. Den frågan fungerade bättre i de resterande
intervjuerna. Vi upptäckte också att det hade varit bra om vi ställt ännu fler följdfrågor till
några av respondenterna. Detta kom vi på senare att ett av respondents svar faktiskt var något
otydlig. Under intervjun verkade svaret uttömmande och bra, det var först under analysarbetet
som man hade önskat sig att man hade bett personen att utveckla sina svar.

För att kontrollera vår undersökning så utgår vi ifrån Larssons kriterier för en valid
undersökning.123

Det första kriteriet är det så kallade diskurskriteriet och det handlar om hur påståenden och
argument klarar sig vid en prövning mot andra påståenden och argument.124

Det andra kriteriet handlar om huruvida undersökningen har ett så kallat heuristiskt värde, det
vill säga i vilken utsträckning läsaren genom presentationen av undersökningen kan se någon
aspekt av verkligheten på ett nytt sätt.125

                                                
122 Ibid (1992:42)
123 Larsson (1986:178)
124 Ibid (1986:178)
125 Ibid (1986:179)
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Vi anser att vi på ett tillfredsställande sätt besvarar våra frågeställningar och vårt syfte och
därmed bidrar vårt arbete med ett heuristiskt värde. Att vi belyser barns TV- tittande ur ett
föräldrasynvinkel, är ett mer ovanligt angreppssätt som vi inte stött på mycket i litteraturen.

Det tredje kriteriet är den empiriska förankringen, vilket handlar om överrensstämmelsen
mellan verkligheten och tolkningen.126

Vi anser att vi till vår bästa förmåga har tolkat de resultat som vi har fått av våra respondenter.
Vi har i åtanke att en av våra respondenter inte har svenska som modersmål. Det kan tänkas
att det kan ha haft viss inverkan på hennes svar, och det kan i sin tur resulterat i att vi har
tolkat hennes verklighet på ett lite annorlunda sätt än hur det verkligen ser ut. Som vi tidigare
nämnt så har vi inte för avsikt att generalisera utifrån våra respondenter. Däremot så kan man
få en inblick och belysa i hur urvalets verklighet ser ut, vilket vi anser att vi har lyckats med.

Det fjärde kriteriet är konsistens, vilket innebär att man bygger upp en tolkning mellan del
och helhet.127

Med delarna byggs innebörden i helheten upp, på samma gång som innebörden i varje del
beror på innebörden i helheten.
Vi har strävat efter att skapa en helhet i vår studie, genom att ta med relevanta delar av
tidigare forskning, samt teorier för att kunna besvara frågeställningarna och därmed även
uppfylla syftet. Frågeställningarna operationaliserade vi ned till frågor, som kretsade kring de
tre teman som behandlar våra tre frågeställningar.
Det är i analysskedet som man kopplar sina egna resultat med tidigare forskning och teorier,
för att visa kopplingen mellan del och helhet. Det är här som man knyter åt säcken.
Det har varit ett mål för oss under arbetets gång att ha en röd tråd genom hela uppsatsen. Men
detta har inte alltid varit det lättaste när vi ibland har irrat runt på villovägar bland alla teorier
och tidigare forskning. Det fanns stunder i början av uppsatsskrivandet då vi kände oss osäkra
på om vi var på väg åt rätt riktning. När man läser in sig på något ämnesområde tar man del
av stora mängder litteratur som senare visar sig vara irrelevant för just vår undersökning.
Detta är en tidskrävande process men nödvändig.
Vi anser att vi har lyckats bygga upp en tolkning mellan del och helhet. Förvisso kan man
göra förbättringar även här genom att peka ännu tydligare på sambandet mellan del och
helhet. Någonting som verkar självklart för oss behöver inte vara alls lika självklart för en
läsare som tar del av uppsatsen för första gången.

Det femte kriteriet kallas det pragmatiska kriteriet, vilket fokuserar på arbetets
användbarhet.128

Förhoppningsvis kan även andra MKV - studenter finna inspiration eller idéer genom vår
studie. Vi hoppas att denna studie skall kunna fungera som ett litet tillskott kring
undersökningar om barn och TV. Vi anser att detta är ett mycket intressant ämne som har
många olika aspekter att studera vidare på. Det är vår allmänna åsikt att ämnet inte enbart är
intressant utan även viktig då barns TV- tittande undersöks genom ett föräldraperspektiv. Har
vi med vår uppsatts lyckats väcka ett intresse för barns TV- tittande ur ett föräldraperspektiv
så anser vi att vi har lyckats med att uppfylla denna studies syfte.

Det hade varit intressant med ett större urval då det hade kunnat bidra med annorlunda
resultat. En större mängd intervjuer hade gett större empiriskt material och hade kunnat ge
                                                
126 Larsson (1986:180)
127 Ibid (1986:183)
128 Ibid (1986:185)
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utökade resultat till undersökningen. Exempelvis hade tjugo djupintervjuer gett utökade
kunskaper inom ämnet, men tio veckor är för kort tid för att kunna utföra ett så stort antal av
djupintervjuer.

För att testa kvaliteten på intervjuerna så utgår vi ifrån Kvales kvalitetskriterier för en
intervju.
Vi anser att vi till stor del fick spontana och relevanta svar från de intervjuade, eftersom vi
utgick från en intervju guide så fångade relevanta svar. Däremot så hade det varit bra med fler
följfrågor då vi kanske hade kunnat få intervjupersonen att fördjupa sig ännu mer på vissa
punkter. Det faktum att spelade in intervjuerna bidrog till att de intervjuade lättare kunde tala
fritt och spontant. Detta betyder dock inte att intervjupersonerna talade lika spontant och
rikligt på alla frågor.
Vi försökte ha så korta och enkla frågor som möjligt men som intervjupersonen ändå skulle
kunna tala riktigt mycket om. Ibland kunde det verka som om vi kanske hade ställt dessa
frågor lite för enkelt, vi kan tycka nu på efterhand att om vi hade ställt vissa frågor på ett litet
annorlunda sätt så är det mycket troligt att vi hade fått mycket länge svar. Vi anser att vi har
följt upp och klargjort meningen i de relevanta aspekterna av svaren på ett tillfredsställande
sätt.
En del av tolkningarna skedde redan under intervjuns gång, men i det skedet är tolkningen
fortfarande i inledningsfasen och stora delar av tolkningen skedde först efter att intervjuerna
var nedskrivna. Det var ofta under renskrivningarna av intervjuerna som tolkningarna av
svaren skedde, och intervjuerna utvecklades till intressanta skildringar av olika familjer.
Vi försökte att verifiera våra tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp. Vi
ställde följdfrågor för att klargöra vad intervjupersonen menade, för att klargöra att vi hade
förstått dem på korrekt sätt. Var ett svar otydligt bad vi dem att utveckla sina svar. Detta
kunde ha gjorts ännu oftare under intervjutillfällena, vissa svar kunde ha utvecklats ännu mer
för att få mer klarhet. Vi är dock nöjda med de svar som vi fick, intervjuerna resulterade i
många intressanta svar.
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7   Familjeporträtt
Här följer en presentation av våra intervjupersoner och deras familjer. Vi har använt oss av
fiktiva namn på intervjupersoner och övriga familjemedlemmar.

7.1 Familj 1

Familjen består av Maria, 35 och hennes man Vladi 36. De har tre barn, en pojke på 13 år och
två flickor på 12 och 7 år. Maria och Vladi har varit gifta i 15 år. De bor i villa i en mellanstor
stad. Maria jobbar inom äldreomsorg och Vladi är egen företagare inom elektronik. Familjen
kom till Sverige 1993 från Bosnia- Hercegovina, då de flydde undan kriget. De hamnade först
i Montenegro, efter två månader kom de till Sverige och den stad de bor i nu.
I hemlandet hade familjen en villa i södra delen av landet, innan kriget var staden en
semesterort för många européer, främst tyskar. Maria hade en egen skönhetssalong och Vladi
jobbade med elektronik på en större fabrik. När de kom till Sverige tog de båda kurser i
svenska och Vladi skaffade sig en utbildning som motsvarade den han hade i Bosnien. Deras
två äldsta barn är födda i Bosnien, deras tredje är född i Sverige. Marias föräldrar bodde i
Danmark under kriget, men har återvänt till sitt hemland efter kriget. Marias mamma var
hemmafru och pappa var målare under sin yrkesverksamma tid.
Maria och familjen trivs bra i Sverige. Maria nämner dock att hon och hennes man funderar
på att återvända till sitt hemland när barnen blir stora och flyttar hemifrån. Planerna går ut på
att flytta in i det hus de bodde i innan, när skadorna orsakade av kriget är åtgärdade.
På fritiden brukar familjen ofta hälsa på släktingar som bor i närheten. Maria har även två
systrar som bor i Danmark som de brukar åka och hälsa på ibland.

Familjen har flera radioapparater, fyra videor, en DVD, en digitalbox, en dator och
PlayStation. De prenumererar på den lokala morgontidningen, samt på en bosnisk tidning som
kommer var fjortonde dag. Det är en tidning som behandlar nyheter och aktuella händelser i
landet. Dessutom köper Marias man Aftonbladet eller Expressen varje dag.
Radiokanaler som familjen lyssnar på är mest P4 och Mix Megapol, lyssnandet sker oftast i
bilen, säger Maria.

Familjen har fyra TV-apparater i hemmet, en i vardagsrummet och en i föräldrarnas rum, och
de två äldsta barnen har var sin inne på sina rum. De har tillgång till väldigt många kanaler i
och med digitalboxen, men kanalerna som är mest populära är 1, 2, 4, 5, Discovery Channel,
Animal Planet och Nickelodeon.
Maria berättar att hon ser på TV någon timme varje dag. Ungefär det samma gäller hennes
man och barn. Maria tycker om programmen med nyheter och annat aktuellt som går på
morgonen, de dagar som hon jobbar kvällen. Hon tittar ofta på TV tillsammans med sin man,
men det brukar sluta med att Vladi byter till sporten efter ett tag, även om Maria inte är alls
intresserad av det. Hon säger att han oftast får sin vilja igenom.

Maria berättar att hela familjen tittar på TV tillsammans ganska ofta, och främst på helgerna
då det är lugnare och har mer tid.

Det var Maria som deltog i intervjun.
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7.2 Familj 2

Peter, 32 år är ensamstående pappa till Erik, 6år. Peter bor i en 3: a, en insatslägenhet strax
utanför en mellanstor stad. Han föddes i en liten närliggande stad men familjen flyttade till
den aktuella staden när han var ett år gammal. Hans föräldrar är skilda sedan en längre tid
tillbaka. Peters mamma jobbar som arbetsledare på en industri, hans pappa jobbar på ett
gjuteri.
Peter har arbetat sedan 18 års ålder på samma fabrik i staden. Han trivs bra på sitt jobb och
särskilt med sina arbetskamrater, men har planer på att göra någonting annat än att jobba på
samma fabrik resten av sitt liv. Han har funderingar kring att börja studera igen, men är lite
osäker eftersom, som han själv uttrycker det: jag har svårt att lära mig saker då en sak går in i
ena örat och kommer lika fort ut ur den andra. Dessutom säger han att borde läsa upp en del
av betygen från gymnasiet då han var väldigt skoltrött och inte skötte sig som han skulle. Han
gick plåt- och svetsinriktningen på gymnasiet. Peter och hans förra fru har delad vårdnad av
Erik, då de separerade för 6 månader sedan. Peter har Erik hos sig varannan vecka. Han bor
kvar i lägenheten, det var där han och frun bodde när de var gifta.
Peters intressen är att träna, datorer, motorcyklar och dykning på sommaren. Han håller även
på med hemvärnet, köra motorcykel som mc- ordinans. På fritiden gillar han att gå ut på
krogen med vänner. När han har sin son hos sig brukar han ibland försöka få med honom på
olika aktiviteter, men det är inte alltid så populärt, oftast vill Erik ha med sig en kompis. Erik
är mer förtjust i att titta på tecknat, spela spel på datorn och leka med sina kompisar.

Hemma hos Peter har de tillgång till radio, och då blir det mest P3 och Rix FM som står på.
De har en TV-apparat med tillgång tillkanaler som 1,2, 3,4,5,  Discovery Channel,
Nickelodeon, Cartoon Network, Z-TV och MTV. Peter ser främst på nyheter, dokumentärer
och ibland kan han titta på Dr Phil och Ricki Lake. Han har varken video eller DVD. Det
fanns två datorer i hushållet, Peter har en och sonen hade en egen inne på sitt rum.
Sonen gillar som sagt att spela spel på datorn, och det är främst ordspel som Krakel
Spektakel, Fem Myror är fler än fyra elefanter, och skjutarspel.

Peter prenumererar inte på någon morgontidning, han brukar läsa den på jobbet då det alltid är
någon som har med sig den. Han läser även mycket böcker om övernaturliga saker. Han och
exfrun gick en meditationskurs tillsammans, och det var då han fick upp intresset för det
ockulta, som han uttrycker det.

7.3 Familj 3

Eva, 39 år är ensamstående mamma till två tvillingpojkar, Filip och Elias, 8 år.
Eva är född och uppvuxen i en större stad i södra Sverige. Hon är enda barnet i familjen.
Hennes föräldrar jobbade i tullen, mamman är pensionerad, pappan är avliden. Hon läste
tekniskt på universitet, och kombinerade detta med kurser i ekonomi. Sammanlagt läste hon i
6 år på universitetet. Hon trivdes väldigt bra med skolan, det var även där hon träffade sin
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blivande man. De bodde ett tag i en liten närliggande stad, tills de 1990 hittade ett vackert hus
i en mindre stad på västkusten. Evas man gick bort för drygt ett år sedan.
Eva jobbar heltid som inköpare på ett stort företag sedan fem år, och hon trivs otroligt bra på
sin arbetsplats. Innan detta arbetade hon på ett företag inom fordonsindustri.
På fritiden brukar familjen hälsa på släktingar och vänner. De spelar golf på sommaren, och
åker skidor på vintern, främst i Sälen. De föredrar att åka på skidsemester om de ska
utomlands, åka på solsemester känns onödigt då de bor vid en badstrand, påpekar Eva.
Killarna spelar även fotboll och bandy på sin fritid, Eva går på gympa två gånger i veckan.

Familjen har fem TV-apparater hemma, en i köket, vardagsrummet, i TV- rummet på
övervåningen samt i båda killarnas rum. Eva påpekar att när man har gäster, och ändå har ett
stort hus så är det onödigt att sitta inpå varandra och störa varandra med PlayStation och
liknande, så därför satte de en i varje av killarnas rum. De har två videoapparater, och en dator
med Internetuppkoppling. På TV har de tillgång till kanalerna 1, 2 och 4. De hade parabol
förut, men när Evas man var dålig gick den sönder, parabolen sitter kvar men har inte blivit
lagad. Det enda hon saknar från de kanaler är sporten.
De prenumererar på lokaltidningen på vardagarna och GP på helgerna. Hon köper även
kvällstidning ibland, det blir oftast GT.
Veckotidningar som Femina läser hon väldigt sällan, det är ingenting som intresserar henne.

Killarna har nyligen fått prenumeration på Kalle Anka, Eva anser att serietidningar är ett bra
sätt att komma igång med läsningen.
De har även en del spel på datorn, det är främst lek och lär spel, det senast inköpta är
Barnuniversitetet. Andra favoritspel är Harry Potter, Mupparna, racing, Fifa och Bond. Bond
spelet var Eva minst nöjd med, men eftersom det spelet inte tagit över, så har hon låtit det
vara.

7.4 Familj 4

Sanna, 38 år och Göran 38 år bor tillsammans med sina två barn i en villa i en storstad. De är
varken förlovade eller gifta men de planerar att gifta sig snart, deras barn Maja 9 år och sonen
Patrik 8 år tycker att mamma och pappa snart skall slå till och hoppas på att det blir bröllop
till våren år 2004. I villan råder en mycket mysig och hemtrevlig atmosfär. I hushållet finns
radio, två TV- apparater med kanalerna 1, 2 och 4, de har video och DVD, två datorer med
Internetuppkoppling. Familjen prenumererar inte på någon dagstidning.

Göran är flygtekniker i flygvapnet men han började ursprungligen som elektriker men idag
räknar han sig som yrkesmilitär i Svenska flygvapnet där han betecknas som Officer. Göran är
fackligt intresserad och arbetar fackligt på sitt arbete. Han älskar TV, film och bio men det
han vill titta på måste ha kvalitet för han hatar verkligen skräp. Han spelar även ett och annat
dataspel, han är intresserad av datorer men anser dock själv att han inte kan särskilt mycket
om dem egentligen. Göran är också mycket intresserad av prylar och teknik. Han tycker även
väldigt mycket om bilar och motorcyklar. Musik är också något som är väldigt viktigt för
Göran, han lyssnar mycket på musik och han spelar själv gitarr.
Sanna utbildar sig för närvarande till distriktssköterska på högskola. Även Sanna är utbildad
flygtekniker och hon har varit officer inom flygvapnet i sju år. Innan dess har hon bl.a. jobbat
på en tidningsredaktion, städat, arbetat på fabrik, pappersbruk och hon har varit pizzabagare
på en pizzeria. Hon har flyttat mycket, ca 30 gånger. Medan hon nu studerar arbetar hon även
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på BUP (barn och ungdomspsyk). Hon tycker mycket om att träna och hon spelar trumpet i
orkester, även resa är något som hon tycker mycket om hon har varit på alla världens
kontinenter. Sanna och Göran är  framför allt mycket förtjusta i familjen.
Hela familjen är aktiva medlemmar i naturskyddsföreningen, i köket står stora färgade tunnor
i vilket familjen sorterar alla sina sopor. Dottern Maja som tycker om att spela teater är
hemma under intervjun och hjälper mamma städa för nästa dag är det barnkalas.
Sanna ser helst på dokumentärer och naturprogram, hon har en serie som hon följer och det är
Dom drabbade, hon brukar inte titta på TV varje dag. Barnen tycker mest om barnprogram på
TV. Hela familjen tycker mycket om musik och att läsa böcker.  Patrik prenumererar på
serietidningen Bamse.

Både Sanna och Göran deltog i intervjun.

7.5 Familj 5

Clair 30 år och Mikael 32 år äger ett hus i en by utanför en medelstor stad. De har tre barn,
Moa snart 3 år, Nicklas 5 år samt Johannes 8 år, samt Golden retrieverhunden Lady.
Clair är en käck och framåt tjej som har utbildning inom vården. Hon har arbetat som
vårdbiträde på sjukhus i akutmottagningen och för närvarande arbetar hon på ett betydligt
lugnare jobb som vårdare på ett gruppboende för psykiskt sjuka. Hon tycker mycket om att
träna aerobics och styrketräning, förut brukade hon rida.
Mikael arbetar på NCC på fritiden arbetar han hemma på familjens hus. Han tycker mycket
om att fiska och han har en egen liten båt som han brukar åka ut med och fiska när vädret
tillåter.
Han hade inte möjlighet att närvara under intervjun då han stressar med att få delar av deras
nya hus färdigt lagom till jul.
Inför intervjun så är alla barnen hemma, lilla Moa leker med mamma ute i det hemtrevliga
köket, de större barnen leker ute i vardagsrummet och det är mycket stoj och ljud.
Under intervjun sitter Moa i mammas knä och pojkarna sitter och tittar på julkalendern ute i
TV rummet, Moa är inte intresserad för det är inte Pippi Långstrump. En gång fick vi avbryta
intervjun för öppnandet av julkalendern.
I huset har familjen radio, tre TV apparater, video, DVD, dator, Nintendo samt PlayStation.
De har tillgång till hela Viasat paketet samt kanal 1, 2, 3, 4 och 5. De har även Sverigepaketet
vilket består av barnkanalen och  SVT 24.
Clair och Mikael prenumererar också på sin lokala morgontidning.
Clair tittar helst på serien Cityakuten på TV 3 och Mikael på serien 24 och tionyheterna på
kanal 4.
Pojkarna tittar nästan bara på Disney Channel men favoritprogrammet är Pockemon, som går
bara på helgerna. Lilla Moa tycker också om att titta på TV men hon ser allra helst på Pippi
Långstrump av Astrid Lindgren.

Det var Clair som deltog i intervjun.
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7.6 Familj 6

Mamma Johanna 32 år är född i Finland men uppvuxen i Sverige, hon talar både finska och
svenska, finska med sin mamma och sin yngre bror, svenska med sina barn.
Hon bor tillsammans med sina två pojkar Isak 8 år och Johan 6år, sambon Jimmy 31 och
hundarna Oliver och Folke samt katterna Pepsi och Simba i en hyresrätt i en by utanför en
mellanstor stad.
Johanna arbetar inom barnomsorgen med autistiska barn och Jimmy är utbildad kock och
bartender men arbetar nu inom ett familjeföretag.
Johanna tycker mycket om att träna aerobics och styrketräning och så äger hon en häst som
hon spenderar en hel del tid med. Hon har nyligen separerats från barnens pappa så Jimmy är
en relativt ny medlem i familjen, han har sen tidigare inga barn men har tagit till sig Isak och
Johan med förtjusning och pojkarna är mycket glada i sin ”plastpappa”. Jimmy har som
intresse att umgås med familjen och han älskar att jaga med jakthunden Folke, förut spelade
han baseball i en svensk liga.
I hushållet har de två stycken TV apparater, video, DVD, radio (som nästan alltid står på) och
en dator med några spel till. De har kanalerna SVT 1, 2, och 4. Johanna brukar inte titta på
något speciellt på TV utan hon ser det som kommer när hon har tid att se på TV, vilket hon
inte har varje dag, pojkarna tittar nästan bara på Bolibompa på kanal 1 och det gör de varje
kväll. Barnens favoritfilmer är sånt som handlar om djur och framför allt har med dinosaurier
att göra. De är mycket glada i djur och har i sitt rum ett flertal burkar med olika insekter som
de glatt trycker upp i ansiktet på en förskräckt intervjuare samtidigt som de utbrister ”Är dom
inte jättefina!”.
Vi valde att endast intervjua Johanna då Jimmy fortfarande är så pass ny i rollen som
plastpappa att han är lite osäker på hur han skall sätta regler. Han frågar alltid Johanna om,
när och vad barnen får se på innan han säger till dem. Han är, som Johanna säger, lite
”snällare” mot dem.
Efter intervjun diskuterade vi lite om barnen och hur de beter sig över en kopp kaffe, och
Johanna berättade att familjen nyligen var på fotbollsgalan i Scandinavium i Göteborg. När de
kom hem så frågade släkt och vänner givetvis barnen om de tyckte det var roligt varpå Isak
exalterat hade svarat ”Grynet finns på riktigt, hon var där!”

Johanna deltog i intervjun.
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8   Resultat och diskussion
I följande kapitel finns resultatredovisning samt analys av dessa. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av resultat och analys.

8.1 Vad barnen tittar på

Vi skall nu presentera och diskutera våra resultat inom vår första frågeställning: Vilket TV-
utbud tar barnen del av? Vi jämför resultaten med tidigare forskning samt återkopplar
resultaten till de teorier som vi har utgått ifrån.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten till de tre frågeställningarna.

Barn ser gärna på barnprogram

Enligt föräldrarna är det program riktat till barn som barnen oftast tog del av i TV-utbudet.

Dels är barnprogrammen på SVT många barns favoriter, även underhållningsprogram för barn
och hela familjen på fredagskvällar nämndes som program som barnen tycker om att titta på.

Det är ju barnprogrammen, Bolibompa, de sväljer nästan allt, först var det tecknat, sen var
det adventskalendern, sen var det Hjärnkontoret. Och på fredagar vill de ju se Fångarna och
om det är Småstjärnorna eller Gladiatorerna. Sen kan de ibland se på djurprogram eller
naturprogram, även om det är vuxenprogram. (Eva)

En av barnen har en favoritkanal som han tittar mycket ofta på. Enligt pojkens pappa varierar
inte hans TV- tittande särskilt mycket. Cartoon Network är kanalen som lockar pojken mest.

Det är ju det här Cartoon network. Det är ju det han kollar på jämt. Det är ju tecknat, men
det är mycket slagsmål, han blir ju helt till sig, han gillar ju sånt. Det är hans favoritkanal.
(Peter)

I en annan familj var Disney Channel populärt bland barnen.

Det är mest Disney Channel faktiskt, på vardagsmorgonen så är det Herkules. […] Så är det
Kalle Anka också på morgonen. (Clair)
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Mycket av det TV utbud som barnen tar del av kan vara knutet till de kanaler som familjerna
har tillgång till. Hos Eva och hennes familj har de endast 1, 2 och fyran och därmed så är
barnprogramsutbudet begränsat. Hemma hos Clair har de tillgång till väldigt många fler
kanaler då de har Viasat paketet. Även om Clairs barn har tillgång till många fler kanaler och
barnprogram, så räknar Clair ändå inte upp fler program än t ex Eva som bara har tillgång till
tre kanaler. Bara för att Clair har tillgång till mer så verkar barnen inte titta mer på
barnprogram. Detta överensstämmer väl med tidigare forskningen angående att tittartiden för
hushåll med satellitkanaler ligger endast drygt fem procent över det nationella
genomsnittet.129 Barnprogrammen på SVT är populära hos de flesta barnen, men de som hade
tillgång till andra kanaler hade även hittat favoriter som konkurrerade med SVT: s
barnprogram.
Tidigare forskning som visar att de kommersiella kanalerna är populärast bland yngre130, kan
även tydas från våra resultat som visar att de barn som har tillgång till de kommersiella
kanalerna tillägnar sitt TV-tittande helst åt dessa kanaler.

Hos barnen skilde det sig även gällande variationen av barnprogram som de tar del av. Att
Peters barn tittar oftast på Cartoon Network, medan Clairs barn tittar på Disney Channel kan
vara en smaksak från barnens sida. Det kan även vara en effekt av vad för slags TV-
tittarvanor föräldrarna har. Omfattningen av barnens TV-tittande har ett nära samband med
hur ofta föräldrarna tittar.131 Om det finns ett samband där, kan vi tänka oss att det kan finnas
även ett samband mellan föräldrars och barns variation i programmen. Trots att föräldrar och
barn inte tittar på samma program, kan det ändå finnas likheter i deras tittande. Föräldrar som
inte varierar sitt tittande i någon större utsträckning, uppmuntrar förmodligen inte heller sitt
barn till att variera sitt tittande.
Evas pojkar tittar på ett mer varierat utbud av program riktat till barn, då hon själv kan tänkas
variera sitt tittande i större utsträckning.

Barn tar även del av program riktat till vuxna

Följande citat visar att barnen tar även del av TV- innehåll som inte är direkt riktat till dem.

Ibland kan något av barnen inte somna och vi kanske ser på någon deckare eller så, och då
hör man hur någon tassar ute i hallen, då får de oftast gå tillbaks och lägga sig. Men ibland
har de fått se lite men då säger vi att nu får du blunda om det kommer något läskigt eller
något som inte barn skall se. (Sanna)

Sanna tillåter sina barn att ta del av program riktat till vuxna, endast om föräldrarna är med.
Dessutom verkar de vara uppmärksamma på att barnen inte ska se någonting som är helt
opassande för dem. När hennes barn tittar på program riktat till vuxna, är det under uppsikt av
föräldrarna. En förklaring till varför Sannas barn tittar på program riktat till vuxna är att hon
sitter i TV- soffan endast för att vara nära sin mamma. Enligt Morley kan föräldrar fungera

                                                
129 Hadenius och Weibull (1999:415)
130 Konsumentverket (1998:31)
131 Werner (1994:50)
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som tänkbara mikro-gatekeepers för sina barn. Det är vanligt att barn tittar på vuxenprogram
för att få vara tillsammans med någon av de vuxna medlemmarna i familjen.132

Peter är medveten om att hans son tittar när han ser på TV, men han verkar inte vara lika
uppmärksam på vad exakt det är hans son ser. Det verkar inte heller om man utgår ifrån detta
citat som om Peter är medveten om att hans son tittar på program som är ointressanta för
honom, för att tillfredställa ett socialt behov. Detta är en av punkterna som Lull tar upp i sin
teori om de olika sociala användningsområdena av TV inom familjen.133

Nej, men ibland kan han sitta med mig när jag ser på TV. Men jag tror inte att han är
speciellt intresserad av det. (Peter)

En av respondenterna har en annorlunda syn på om barn bör se på nyheter.

Ja det händer att de ser på nyheter. Men jag kan tycka att det är bra att de får se vad som
händer i världen. Om de visar från vårt hemland så tycker jag att barnen ska få se det.
(Maria)

Maria tycker att hennes barn ska få titta på nyheterna, även hennes sjuåriga dotter får titta på
det. Maria använder TV som en informationskälla för barnen. Hon nämner ingenting om att
nyheter skulle verka skrämmande för barnen. Hon såg det som någonting väldigt positiv att
barnen skulle få ta del av nyhetssändningar. Även i detta fall fick barnen titta på program med
föräldrarnas tillåtelse.

När jag lagt killarna är det väldigt skönt att ta en kvällsmacka och te och kolla nyheter och
så. (Eva)

Det var flera av föräldrarna som sa att de tittade på TV efter att barnen lagt sig, alltså var inte
barnen med när de själva tittade på TV. Då behöver föräldern inte oroa sig för om det hon/han
ser på är olämpligt för barnen.

Barn ser tillsammans med föräldrarna

Det var vanligt för samtliga föräldrar att titta på TV tillsammans med barnen, dock kunde vi
se att föräldrarna gjorde det av olika skäl.

                                                
132 Moores (2000a:50)
133 McQuail (1997:72
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Ibland har de velat hyra en film som ha varit lite Science Fictionsaktigt, nåt som jag aldrig
tyckt vart jätteroligt. Men samtidigt så tycker jag att jag kan titta just för att man ska titta
tillsammans. (Eva)

I det här fallet ser barnen på TV tillsammans med föräldern, och det är barnens smak som får
styra vad alla ska titta på. För föräldern verkar det inte vara så viktigt vad det är för film, bara
hon anser att det är en barnvänlig film. McQuail nämner att även barnen i familjen kan inneha
rollen som mikro-gatekeepers.134

I en annan familj var det lite viktigare att titta på någonting som passade allihopa.

Ja det händer på helgerna, då man har mer tid för sånt. Vi kan hyra en film eller nåt ibland.
Någonting som passar allihopa. (Maria)

Svaren som vi fick på frågorna om vad barnen tittar på, tyder på att barnen har sina egna
program som det tittar på, och föräldrarna har sina. När barnen väl tittade på vuxenprogram
var föräldrarna med och uppmärksamma på att barnen inte såg någonting olämpligt. På
helgerna när alla skulle titta tillsammans var det första prioritet att titta på någonting som
passade barnen. Vanligast var det att föräldrarna tittade på TV tillsammans med sina barn på
de dagar som de var lediga från jobb och dylikt. Alltså verkade tiden spela stor roll för när
våra respondenter tittade på TV med sina barn. Denna aktivitet verkar förknippas med
ledighet och avkoppling.

Hur väl föräldrarna vet vad barnen tittar på

Alla föräldrar i vårt urval sade sig veta vad barnen brukar tittar på.

De föräldrar som vi intervjuade kunde räkna upp ett flertal programnamn som barnen tittar på,
precis som citaten under rubriken; Barn ser gärna på barnprogram, visar.

Peter visste vad hans son tittade på för kanal på TV, däremot hade han svårigheter med att
namnge både TV-program som hans son tittade på samt en del av datorspelen som hans son
spelade

Det är Krakel Spektakel, Fem myror är fler än fyra elefanter. Och så är det skjutarspel som
jag inte kan namnen på. (Peter)

                                                
134 McQuail (2000:405)
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Svårigheten i att ta reda på om föräldrarna vet vad barnen tittar på kan vara det att ibland
kanske barnen tittade utan föräldrarnas vetskap. Då är det inte heller lätt för föräldrarna att
berätta om dessa program. Här hade det varit intressant att intervjua barnen också för att ta
reda på hur det verkligen ser ut.

8.2 Barn kan använda TV för olika saker

Här kommer vi nu att presentera de resultat som faller inom vår andra frågeställning: Vad har
TV: n för olika användningsområden för barn.

 TV lockar till lek

Det är vanligt att barnen brukar leka sånt de sett på TV:n. Resultaten som vi fick visade att
barnen blir inspirerade av programmen som de ser. Men det visade sig dock att inspirationen
som de får kommer till uttryck på olika sätt.

Minstingen här brukade leka Pippi när hon var ungefär… fyra. Det var hennes stora idol och
ibland verkade det som om hon trodde att hon var Pippi!
Och nu brukar hon leka Björnes magasin ibland.
Sedan brukar hon härma det här programmet, vad heter det… små stjärnor. (Maria)

Marias dotter verkar leva sig in i olika karaktärer och härmas.

Den äldsta ritar ju dom här figurerna [Pockemon], han har blivit väldigt duktig på att måla
och rita. (Clair)

Här har en tecknad serie kommit till stor nytta då den har uppmuntrat pojken till att bejaka sin
konstnärliga sida.

Jag vet att flickan när hon var mindre, kunde leka veterinär och vi ju aldrig haft några djur
och det har ju gått veterinärprogram på TV, så det måste hon fått där ifrån.  (Sanna)

I denna familj har ett veterinärprogram varit till hjälp för dottern att få upp intresset för djur
och omhändertagande av djur.
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Resultaten visar att TV: n inspirerar ofta till lek. Någonting som barnen ser på TV, kan verka
intressant och roligt, som de sedan tar efter och härmas. Någonting som börjar med lek kan
vara en början till ett genuint intresse för ett ämnesområde.

Ett av de skäl till varför TV är bra för barn som Rönnberg tar upp, är att TV-figurer och deras
handlingar är användbara som byggmaterial och kontrastvätska vid skapandet av barnets
identitet, dess sociala band och grupptillhörighet.135 Detta kan var någonting som Marias
dotter får ut utav att härma Pippi, och att härma artister. Detta kan vara en del av hennes
identitetsskapande. Då har TV:n bidragit till hennes identitetsskapande, vilket kan ses positivt
i detta fallet.

En annan av de punkter som Rönnberg tar upp om varför TV är bra för barn, är nämligen att
TV främjar barnets sociala och estetiska fantasi.136 Detta stämmer in på Clairs son som har
blivit duktig på att måla och rita. Enligt Clair främjar Pockemon Clairs sons estetiska fantasi.

Genom att Sannas dotter sett på veterinärprogram och därför leker veterinär, kan det bidra till
hennes skapande av identitet. Genom detta kan hon förstå att hon är en omhändertagande
person som vill hjälpa andra, djur eller människor

Lära sig från TV

Föräldrarna hade något olika uppfattningar om barnen kan lära sig någonting bra från TV.

På TV- menar du? Inte på de programmen som han tittar på. Möjligtvis på datorn, som
bokstavs- och sifferspel och sånt. Jag tycker att datorn är bättre på det. (Peter)

Peter trodde inte att hans barn lärde sig mycket på TV. Där fann han datorspelen mycket mer
nyttiga.

Sanna anser att hennes barn kan lära sig praktiska saker.

[…] men det kan vara bra om de tittar på program om hur man ska sköta om miljön, sådana
grejer är alltid bra om de tar efter för de kan ju lära sig väldigt mycket när det är bra
program. (Sanna)

Ja det tror jag faktiskt att det kan vara bra för talet, det ser jag på Moa i alla fall. Hon lär sig
ord och meningar. (Clair)

                                                
135 Rönnberg (1997:18)
136 Rönnberg (1997:18)
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Clair har märkt på sin snart treåriga dotter att hon får ett större ordförråd tack vare TV.
Men Moas utvecklade ordförråd skulle visserligen också kunna komma ifrån dagis eller
syskonen. Detta är säkert inte Moa medveten om själv, hon tittar nog på TV utav helt andra
skäl. I detta fallet kan det vara så att det som Moa lär sig från TV är mer av en positiv
medieeffekt än ett informationsbehov från Moas sida.

I dessa fallen används TV inte direkt som informationskälla, det är mer troligt att det som
barnen lär sig från TV får de på köpet. Dessa använder inte TV: n aktivt som
informationskälla. I större utsträckning kan det vara för underhållning, som är ett annat skäl
till varför barn använder sig av medier. Denna teori ingår i uses- and
gratificationsforskningen.137 Denna forskning säger visserligen att användaren söker sig till
vissa medier och medieinnehåll för att medvetet tillfredställa olika behov. Men vi tror att
eftersom barnen är så unga så är de inte själva medvetna om eller kan uttrycka dessa behov.

Vi har till och med spelat in nyhetssändningar på band om kriget i vårt hemland. Så att
barnen kan få se vad som hände, för de var ju så små då. Vårt yngsta var ju inte ens född då.
Vår äldsta var ju bara tre år, och han kommer inte ihåg nånting av det som hände då. Jag
tycker att barnen har rätt att veta vad som hände under kriget. (Maria)

Maria skilde sig från de andra föräldrar som vi intervjuade. Hon och hennes man låter sina
barn titta på inspelade nyhetsinslag om kriget i deras hemland. Hon tycker att
nyhetssändningar är en bra informationskälla för barnen. Hon nämner ingenting om att
skrämmande nyhetsinslag inte bör visas för sina barn. Det var ingenting som verkade oroa
henne och hennes man. Att Maria och hennes man tillåter sina barn att titta på nyheter kan
tyckas vara okänsligt, då nyheter kan visa bilder som kan verka skrämmande för barn. Men
Marias och Vladis livsvärld kan se helt annorlunda ut då de har egna erfarenheter av krig och
våldsdåd. Det är också troligt att barnen själva kan avgöra i fall de tycker att något är för
läskigt att titta på. Att Marias barn tittar på dessa nyhetsinslag kan bero på att de har en helt
annan förståelse för vad det är de ser på eftersom de har kunskaper om sina föräldrars
erfarenheter och bakgrund.

Om barnen lär sig någonting eller inte från TV, kan ha att göra med vilka program barnen
tittar på. Det finns program som är mer av informativ karaktär. Veterinärprogram kan vara ett
exempel på det, nyheter ett annat. Det är troligt att barnen kan lära sig någonting av vad de än
tittar på som intresserar dem, men frågan om vad de lär sig kan ha att göra med innehållets
karaktär.

Peter anser inte att hans son lär sig särskilt mycket av det han ser på TV. Ett av skälen till
varför barn använder sig av medier är för informations- och kognitiva behov 138 I detta fall
verkar sonen enligt Peter inte få ut så mycket information av det han tittar på. Han kan ha
andra skäl till sitt TV-tittande. Men man bör ha i åtanke att detta är pappans åsikt, inte sonens.
Sonen kan mycket väl lära sig saker från de program som han tittar på, bara att pappan inte är
medveten om detta.

                                                
137 McQuail (1997:72)
138 McQuail (1997:72)
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Barn kan titta själva

Alla intervjupersoner sa att det händer att barnen tittar själva på TV.

Ja det gör de. När de är inne på sina rum så är de ofta ensamma. Om de vill se på någonting
som ingen annan vill se på så går de upp på övervåningen och tittar på det de vill titta på.
(Maria)

I detta fallet är skälet till varför barnen ser på TV själva för att ingen annan vill se på det
barnen vill se. Detta är förälderns tolkning av situationen. En annan tolkning skulle kunna
vara att barnen vill vara ifred och avskärma sig från de andra familjemedlemmarna vilket
även detta är en av de punkter som Lull presenterat angående TV:ns olika
användningsområden.139 En tredje tolkning skulle kunna vara att barnet vill se på någonting
som de inte skulle få för sina föräldrar. Detta var dock ingen åsikt som dök upp under
intervjun, så det finns inget belägg för det sistnämnda.

Följande citat visar att föräldrarna säger sig ha ganska bra koll på vad och när deras barn ser
på TV trots att barnen ganska ofta tittar ensamma.

Vi vet ju när dom tittar så det har vi full koll på, dom smiter inte in och sätter sig och ser på
TV, vi säger till dem att inte titta mitt på dagen, och försöker också säga till dem att stänga
TV: n när barnprogrammen är slut. (Sanna)

En av föräldrarna anser att hon är medveten om vad barnen tittar på även om hon kanske inte
befinner sig i samma rum medan barnen tittar.

Jag vet oftast vilken kanal de tittar på men kanske inte just vad de tittar på för tillfället. Men
eftersom jag vet kanalen så vet jag ju oftast vilken sorts program det är på den kanalen.
(Clair)

Det kan vara svårt för en förälder att hela tiden ha barnens TV- tittande under uppsikt. Faktum
är att föräldrar inte har tid för det när vardagssysslorna måste göras. Följande citat är ett bra
exempel på detta. På frågan; vad brukar du göra när din son tittar på TV, svarade en av
respondenterna följande:

Ja, lite allt möjligt, går och plockar och så. Städar, diskar, grejar med pappersarbete, lagar
mat. (Peter)

Dessutom är Peter ensamstående och därför kan det vara ännu svårare att finna tid till att hålla
uppsikt över barns TV: tittande. Är det två föräldrar i ett hushåll har man möjlighet att fördela
vardagssysslorna mellan två personer.

                                                
139 McQuail (1997:72)
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Skälen till varför barnen ibland tittar själva på TV kan skifta. Det kan vara för att kunna titta
på just det de vill se. Det kan även vara att föräldern inte har möjlighet att var närvarande
under tiden som barnen tittar på TV.
Vi kunde även se att i en av familjerna ansåg sig föräldrarna alltid vara medvetna om när och
vad barnen tittar på.

För den sociala sakens skull

TV: n har sociala användningsområden för barn.

En av föräldrarna uppgav att TV: n var en viktig faktor för pojkarna för att de skulle kunna
följa samma program som sina kompisar. Detta kan tolkas som att pojkarna har ett behov att
ha något gemensamt med sina kompisar, vilket är ett av de sociala behov som Lull presenterat
inom TV:ns användningsområden.140

Som nu har jag märkt av när Champions League i fotboll har startat, så kan killarna komma
hem förtvivlade för att alla andra ska se på en match och de inte kan göra det för att vi inte
har de kanaler, eller Viasat Sport som det kommer på då. Samma sak i våras så var det ett
väldigt tryck för då kom ju VM i hockey. Och det kommer ju bara att öka nu. (Eva)

Flera av familjerna använder ordet mys, som i fredags-, lördags- eller helgmys. Följande citat
visar att familjer samlas framför TV: n för att mysa och umgås med varandra.

Ja vi har fredagsmys och då sitter vi alltid och tittar på TV med barnen eller så hyr vi någon
film eller tittar på Fångarna på Fortet […] Sen är det mysigt också… då sitter de ju stilla!
(Sanna)

Ja det händer att vi gör det, vi kan se på Disney Channel med dom, på helgerna sänder dom
filmklassiker på fredag, lördag, söndag. Så vi har lite helgmys framför en Disney film med
dom. (Clair)

Peter tror att när hans son sitter och tittar med honom så är det inte av sociala skäl.

Det är väl mest om han vill sitta med och slöa i soffan, medan jag sitter och tittar. Han väntar
väl på att jag ska bli färdig, så att han kan titta på det han vill se. (Peter)
                                                
140 McQuail (1997:72)
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TV: n används som plattform för samtal. Barn vill hänga med i kompissnacket i skolan, och
därför kan det vara viktigt för dem att följa de aktuella programmen. TV: n  kan även
användas till att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap. Det är ett bra tillfälle att mysa
och kramas med varandra. Även om föräldern inte alltid är medveten om varför ens barn tittar
på samma program, även om barnet inte verkar vara intresserad, kan det vara för att barnet är i
behov av närhet. Samtliga föräldrar, förutom Peter antyder att detta helgmysandet framför
TV:n är mycket viktigt för familjen.

Att ställa frågor och prata om TV

Vi fick tydliga ja och nej svar på frågan om barn ställer frågor om det de ser på TV. En stor
variation finns bland intervjupersonernas svar.

Ja, de pratar oavbrutet. Och sen om man sitter med och tittar på nyheter så kan de fråga.
Eller reseprogram, och ofta kan det komma ord som de inte förstår, men de brukar fråga
direkt. (Eva)

Ja det gör de ibland. De kan berätta om nåt de sett på TV, om jag eller min man inte såg det.
Sen brukar de fråga ibland om de inte förstår. (Maria)

Nej, inte som jag kan minnas. (Peter)

Att det skiljer sig mellan svaren kan bero på vilka program barnen tittar på. Nyheter,
reseprogram eller naturprogram väcker ofta frågor då de tar upp saker som kan vara helt nytt
för ett barn. Dessutom är det inte program riktade direkt till barn, så många frågor kan uppstå.
Om ett barn tittar på tecknat exempelvis, kan hon/han hänga med bättre och färre frågor
uppstår. Detta är förstås inte alltid fallet, självklart kan även barnprogram väcka frågor.

En annan faktor som kan påverka om barn ställer frågor, kan vara deras ålder.

En tredje faktor kan vara den kommunikativa atmosfären i hemmet. En del barn kan
uppmuntras av sina föräldrar att ställa mycket frågor. Andra föräldrar lägger mindre vikt på
det. Vilka föräldrar som uppmuntrar sina barn till att fråga och diskutera, och vilka som inte
gör det, kan bero på många olika saker. Det kan vara hur föräldern blev uppfostrad, det kan
även vara utbildning, och arbete som påverkar förälderns beteende.  Evas familj är ett bra
exempel på den begrepps inriktade familjetypen, där det råder ett öppet forum för tankar och
diskussion.141

                                                
141 Morley (1986:34)
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För att koppla av

Barn kan titta på TV för att koppla av och pusta ut när de kommer hem från förskola eller
skola.

Ofta är det ett sätt för dem att koppla av en stund efter skolan. […] Det är ett sätt för dem att
koppla av, för de har ju hundra knutar med skolan och fritids fram till fem eller sex så att det
är nog ett sätt för dem att varna ned, att smälta lite och äta och prata. (Eva)

Eva är medveten om att hennes barn har mycket att göra hela dagen, och att de därför behöver
koppla av när de kommer hem. Diverse fritidsaktiviteter kan även öka barnets behov att varva
ner på kvällen. Så kan fallet vara hos Evas pojkar då de kommer hem först vid fem eller sex,
dessutom har de många fritidsaktiviteter vilket innebär att de har mycket att göra. Avkoppling
är också ett av de olika användningsområden som TV:n har för familjen enligt Lull.142

Precis som vuxna, kan även barn vara stressade. Och det är vanligt att vuxna stressar av
framför TV: n, därför är det mycket möjligt att även barn gör det.

Nej då är det bara TV som gäller, då stänger han av hela världen. (Peter)

Peter säger att hans son stänger av hela världen när han tittar på TV, detta kan vara ett tecken
på att han vill koppla bort allt annat runt om kring och fly till TV: ns värld en stund. Detta
tillhör även detta Lulls teori om TV:n användnings områden, att fly in i TV:ns värld kan ha
att göra med ett behov av avkoppling eller ett känslomässigt avbrott.143

Men det behöver inte betyda att det alltid är så, det kan vara så att Peters son lever sig in i
programmet så mycket att det verkar som att han har stängt av allt.

Om TV: n hjälper till diskussion eller är i vägen

Peter anser att TV: n kan vara till hjälp för att få igång en diskussion men han kunde även
uppleva TV: n som ett hinder.

Det har väl hänt, han var inne i sån här period då han inte hade känslor för folk ett tag då.
Varför slår du den…? Ja det vet jag inte. Gör det inte ont…? Jo det gör det.
Och då var det ju nåt sånt på TV som gjorde att vi diskuterade detta. […]
Men ibland hör han ju inte ens vad jag säger till han, då han har stängt av allt. (Peter)

                                                
142 McQuail (1997:72)
143 Ibid (1997:72)
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TV: n upplevs inte som ett hinder när Eva vill prata med sina barn om någonting, hon har en
enkel lösning på problemet.

Nej, då stänger jag av. Men är det nånting som jag vet att de tycker är toppenroligt så
behöver jag inte göra det just då. Då väntar jag tills det är slut och så stänger av sen. Man
behöver inte missbruka det mot dem heller. (Eva)

Eva ansåg inte att TV var ett hinder om hon ville diskutera någonting med pojkarna. Vill hon
diskutera någonting med barnen så gör hon det oavsett om TV: n är på eller inte.

Johanna hade svårt att prata med den ena pojken men inte den andra. Hon trodde att åldern
påverkar barnens tittande.

Johan försvinner, han har inte tid att lyssna, han tittar ju verkligen. Då får man inte störa
eller göra någonting, han blir irriterad om man gör det. Isak är tvärtom, så han kan man ju
prata med samtidigt. Han har inte det intresset, men han är ju också lite yngre. (Johanna)

Peter kan uppleva TV som en bidragande faktor till att få igång ett samtal med sin son. Detta
kan vara en fördel för personer som har svårigheter med att prata till exempel känslor eller om
döden med sitt barn. En del använder TV: n som hjälpmedel till att få igång ett samtal, andra
använder någonting annat.

Vi har Lilla döden boken och andra böcker till sånt! (Sanna)

 Vem som bestämmer över fjärrkontrollen

Det ser olika ut hemma hos intervjupersonerna gällande vem som bestämmer över
fjärrkontrollen.

Jaa… det är nog min man. Det är oftast han som håller i fjärrkontrollen och zappar fram och
tillbaka hela tiden. Ja det är faktiskt han som brukar bestämma vad vi ska se på när vi tittar
tillsammans. Det är nog han som också bestämmer vilka filmer vi ska se på tillsammans. Sen
kan han helt plötsligt byta över till sporten även om jag inte vill se på det. (Maria)

En möjlig förklaring till varför det är mannen som bestämmer i familjen, är att de har en
annan bakgrund än de svenska familjerna som ingick i urvalet. Så som det ser ut hemma hos
Maria var mycket mer vanligt förr. I och med att det har blivit mer jämställt mellan könen så
har det även skett en skillnad i maktstrukturer i hemmet.
Maria och hennes man kommer från Bosnien vilket anses som ett mer patriarkalt samhälle
jämfört med Sverige. De kan ha bevarat vanor och värderingar från sitt hemland trots att de
har bott i Sverige i tio år. Detta kan vara en förklaring till varför det är pappan som bestämmer
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över fjärrkontrollen. I Marias familj såg det precis ut som i Morleys studie från Family
Television, alltså att familjens tittande till stor del kretsar kring mannens smak.144

Hemma hos Peter och Erik ser det helt annorlunda ut.

Om det är någonting som vi båda ska se på så brukar jag fråga vad han vill se på TV.  Om
det är nåt jag inte tycker är lämpigt eller absolut inte vill se, får man ju välja nåt annat då.
Men när det är barnprogram så är han hård och då vill han bestämma. (Peter)

Peter är inte en person som vill dominera, han vill att Erik ska trivas och därför låter han sin
son bestämma en hel del. Eftersom de endast har en TV- apparat får de kompromissa om
vilket program båda ska titta på. Man skulle kunna säga att Peter har en mer relationsinriktad
attityd gentemot sin son. Med detta menar vi att relationsinriktade familjer värdesätter en
socialt harmonisk hemma miljö utan diskussioner.145

Hemma hos Eva och hennes barn kan det variera lite.

Det är ju nu den sista tiden som Filip har börja läsa TV: tablån, Elias är fortfarande rätt
omedveten om att man faktiskt kan titta i tidningen vad som kommer på TV. Sen kan det vara
att de kommer hem och fått höra från skolan eller nåt att det kommer nånting speciellt på TV.
Annars får vi titta på olika. (Eva)

Eva låter sina söner bestämma ganska mycket. Då de har flera TV- apparater i huset, behöver
de inte bråka om vad alla ska se på TV. Här har vi ett bra exempel på att ökningen av TV-
apparater i hemmet resulterar i att maktstrukturer förändras när det gäller TV. Det sker inte
längre någon större kamp om vem det är som skall ha makten över fjärrkontrollen.146

Det kan även ske ett maktbyte när helgen kommer.

Det är jag och Göran som bestämmer. […] Vid fredagsmys får ju dom bestämma. (Sanna)

På vardagar är det föräldrarna som styr vad barnen ska titta på. När det är dags för mys inför
helgen får barnen välja vad alla ska titta på. Denna familj har delat upp makten lika mellan
föräldrar och barn när det gäller mys inför helgen. Denna familj har en tydlig maktstruktur
dock inte i den form som Morley talar om, eftersom Sanna och Göran kan överlåta sin makt,
dock under kontrollerade former.147

                                                
144 Fiske (1990:208)
145 Morley (1986:34-35)
146 Fiske (1990:208)
147 Ibid (1990:208)
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Om barn gör någonting annat medan de tittar

Intervjupersonerna uppgav skilda svar på frågan om barnen gör annat samtidigt som de tittar.

Många svarade ungefär som Maria.

Nej, de bara tittar och gör inget annat. (Maria)

Detta visar att barn ofta sitter koncentrerat framför TV: n när de tittar. Om de gör någonting
annat så är det att äta, detta kan vi se i kommande citat. Det är förmodligen ett mer vanligt
förekommande fenomen för vuxna att syssla med annat medan de tittar. Vuxna kan ha dåligt
samvete för att de tittar då de vet att de borde göra någonting mer nyttigt. Barn har inte lika
många ”måsten” i vardagen, därför kan de titta på TV med gott samvete.

Eva uppger att hennes barn ibland äter medan de tittar på TV. Hon förklarar hur hon löste
problemet angående att killarna ville både äta och se på TV samtidigt.

Det började faktiskt med att maten alltid var klar vid sex när Bolibompa börja och det blev så
stressigt mellan att hinna äta och se på TV nästan samtidigt. Så jag tänkte nä, vi skaffar en
TV här i köket. Så nu äter och tittar de och så pratar vi samtidigt, så det funkar bra nu. (Eva)

TV: n har en tidsreglerande funktion genom att bestämda tider som måltider et c kan lättare
upprätthållas när dom är kopplade till bestämda programtider.148

8.3 Så här gör föräldrarna
I följande kapitel presenterar vi resultaten som faller inom vår tredje frågeställning: Hur ser
föräldrarnas regler ut för barnens TV-tittande?

Allmänna tankar om regler

Detta var en grundläggande tanke som en av föräldrarna hade angående att sätta regler, och
som hon återkom till ett par gånger under intervjun.

Framförallt det här med våld så är jag helt övertygad om att man kan vänja sig vid det. Man
kan vänja sig vid det som man tycker är otäckt, och det finns ju igen anledning till det. Så det
kan jag tycka är väldigt skrämmande. Detta kan man ju begränsa ett antal år upp i åldrarna,

                                                
148 Werner (1994:56)
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men efter det så kan man ju bara ha gett dem stöd och värderingar så att man hoppas på att
de väljer annat själv. Även om de kommer att hamna i situationer där de tittar på skit också
kan man hoppas att de har fått med sig nåt som gör att de inte uppskattar det och inte väljer
det själva. Så även om de tittar på nåt våldsamt så är det inte hela världen om de inte får nåt
större utbud av det. (Eva)

Peter har lite svårare för att hindra sitt barn att titta på vissa program, detta var en tanke som
Peter tog upp några gånger.

Jag försöker att undvika [program med våldsamt innehåll] så gott jag kan, men ibland kan
han titta på sånt. Jag har lite svårt att säga till han att det får inte du se på och så ser jag på
det själv. Lite dubbelmoral över det hela. (Peter)

Evas kommentar visar att hon har funderat en hel del på barn och medieeffekter. Hon tänker
långsiktigt, hur man ska ge barn värderingar i tidig ålder så att de inte uppskattar våld när de
blir äldre. Hon är medveten om att hon har möjlighet att påverka barnens tankar och
värderingar, och hon är beredd att jobba på det under barnens uppväxt. Eva tycker att ju äldre
barnen blir desto svårare blir det att upprätthålla regler. Eva är ett bra exempel på förälder
som är en socialiseringsagent för barnen då hon jobbar aktivt för att lära barnen att inte
uppskatta våldsamt TV-innehåll. 149

Peter är motsatsen till Eva. Han tänker mer kortsiktigt, hur han ska agera för att inte göra sin
son upprörd. Han verkar inte lägga för stor möda vid att hindra sin son från våldsamt TV-
innehåll. Peter verkar inte se på medievåld som någonting jättefarligt för sin son. Han kan ha
andra prioriteringar i livet som han lägger större möda på. I Peters fall kan TV: n i större
utsträckning fungera som socialiseringsagent för hans son, då Peter inte verkar visa vad för
slags värderingar han egentligen har. 150

Man skulle också kunna tolka Peters citat som att han har en mycket relationsinriktad attityd
gentemot sin son även i detta citat på grund av att han verkar dra sig för att skapa konflikter
med sin son. Genom att säga att hans barn får se på vissa program för att undvika
dubbelmoral kan vara ett sätt att dölja sin egna osäkerhet angående barnuppfostran.151

                                                
149 van Zoonen (1994:35)
150 Ibid (1994:35)
151 Morley (1986:34)
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Olika familjer har olika regler

Resultaten visar att alla familjerna har regler för sina barns TV-tittande, men reglerna kan se
väldigt olika ut.

Clair har en tydlig regel angående sina barns TV- tittande.

De får inte titta om det är fint väder, då ska de vara ute och leka. (Clair)

Peter vill inte att Erik ska titta för mycket.

Jag brukar säga att mellan sex och sju får han titta, så en timma, för annars skulle han sitta
hela dagen och titta. Han vet var jag står, men ibland så får han ju se på lite mer. Men han
måste ha gränser. (Peter)

Peter tycker att hans son behöver ha regler om hur länge hans son få titta på TV. Han är tydlig
med att berätta att regeln gäller en timmes tittande, och hans son är förmodligen medveten om
denna regel som hans pappa har satt. Att Peter ibland låter sonen titta mer än en timme, kan
resultera i att sonen tänjer på reglerna för att han vet att har kan det. Det kan innebära att
sonen inte gör som pappa säger. Man kan här se en tydlig skillnad på Peter och de andra
föräldrarna då Peter verkar ha lite svårare att upprätthålla de regler som han har satt för sitt
barn. Detta betyder dock inte att Peter inte har regler och starka värdering men hans
livssituation som ensamstående pappa kan göra det svårare för honom att vara mer eller
mindre dominerande. Denna situation är dessutom relativt ny för Peter och det kan innebära
att han ännu inte kommit in i sin rätta roll ännu.

Det är bara på fredag då vi har fredagsmys som vi äter chips och lite godis, men inga
måltider framför TV: n annars. (Sanna)

Sanna har en konkret regel som barnen förmodligen är mycket medvetna om.

Eva anser sig inte behöva ha några direkta förbud angående killarnas TV- tittande.

Nej, faktiskt inte. Jag har kompisar som har fått begränsa Playstation spelande. Men
pojkarna gör inte det. De tittar faktiskt på så snälla saker så jag behöver inte ha några. Har
inte haft nån anledning till det. (Eva)

Eva säger sig inte behöva ha några direkta regler. Däremot kan Eva ha oskrivna regler som
består av hennes värderingar, som ändå i stor utsträckning reglerar barnens TV- tittande.
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Ordet regel kan ha uppfattats som ett väldigt värdeladdat ord. Det kan uppfattas som
någonting negativt av några av föräldrarna. Därför kan de ha varit något försiktiga när de
svarade på frågan. När vi ställde något mer detaljerade frågor angående förbud, fick vi mycket
mer nyanserade svar. Citatet ovan är ett tydligt exempel på implicita regler.152

Vad barnen inte får se

När det kommer till frågan om förbud så har föräldrarna liknande åsikter angående program
olämpliga för barnen, dock agerar de på olika sätt.

Jo alltså den yngsta får inte titta på filmer med mycket våld och sånt. Men det vill hon inte
heller se på, hon tycket det är läskigt när folk slåss på TV.
Men vår äldsta son får bestämma själv vad han klarar av att titta på. Till exempel härom dan
när han tittade på ett program om övernaturliga saker eller nåt. Och efteråt sa han att han
inte vågade gå och lägga sig för att det hade vart så läskigt. Han sover själv på nedre
våningen, resten på övervåningen, så han förstod nog att han inte skulle ha sett på
programmet. (Maria)

Maria behöver inte förbjuda sitt barn att titta på våldsamma program, eftersom hennes dotter
inte tycker om att titta på det. Åsikten finns ändå där, att våldsamt programinnehåll inte är
lämpligt för hennes barn. Det är mycket troligt att det är en regel men att Maria inte betraktar
det som en regel för barnen eftersom barnen själva väljer bort dessa program. Vi kan tänka
oss att det är så självklart för Maria att barnen inte skall titta på våldsskildringar att hon inte
betraktar det som en regel eftersom hon kanske tänker på regler på ett helt annat sätt. Detta
tycker vi också är ett bra exempel på implicita regler, alltså regler som är så självklara så att
de av föräldrarna inte betraktas som regler.153

På frågan om killarna får se på ett våldsamt program, svarar Eva på följande sätt.

Nej, och om jag inte vet om det innan, så stänger jag av. Jag säger att det är ingenting för
dem, och det har de faktiskt köpt. De litar på mig och säger att det kan man må dåligt av sen.
(Eva)

Eva är inte orolig för att göra sina barn besvikna. Hon vet att när hon stänger av TV: n så är
det för pojkarnas bästa. Detta citat visar att Eva gör mycket tydliga och framför allt medvetna
val. Hennes regler är tydligt av de explicita regel formen.154

Hon är en mycket tydlig som direkt normsändare för sina barn och hon visar också på en
medvetenhet om detta.155

                                                
152 Morley (1986:25)
153 Ibid (1986:25)
154 Ibid (19986:25
155 Nordlund (1996:139-140)
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Peter håller inte stenhårt på sina regler.

Ja, men då blir han ju lite besviken, han får ju kolla på [tecknat med mycket slagsmål] ibland
men det får ju inte bli för ofta. (Peter)

Peter är undantaget som inte håller vid sina regler då han inte vill göra Erik besviken, han vill
inte ha någon konflikt mellan sig och sin son.

Sanna har ett annat argument till varför hon inte vill att barnen skall se på våldsamma
program.

Våldsprogram tycker jag inte att de behöver se, sen tycker jag inte heller att de behöver se
serier med mycket sex och så, de behöver inte bli stora så fort. Barn idag de beter sig ofta
som om de vore fjorton, femton i sitt språk och allting, jag tycker att de ska hållas barn så
länge de kan. (Sanna)

Sanna visar tydligt här att hon är medveten om att  TV: n fungerar som en indirekt
normsändare och i detta fallet tycker hon att det är negativt. Hon gör då ett medvetet val att
stärka sin position som direkt normsändare genom att ha tydliga regler och förbud.156

När vi frågar föräldrarna vad barnen inte får se på, är svaren liknande. Det är program med
våldsamt innehåll samt sex som föräldrar inte vill att barnen ska se. Det är här som det visar
sig tydligt att föräldrarna har förbud, som även skulle kunna kallas för regler.

Problem med att sätta regler

Föräldrarna tycker ibland att det kan vara svårt att sätta regler utav olika anledningar.

Sen kan vi tycka att det är lite svårt att veta vad en film eller ett program kommer att visa
innan den börjar. Så ibland kan man tro att det inte är någon fara, och plötsligt så visar de
mycket våld och blod och sånt.   (Maria)

Maria tycker att det är svårt att veta i förväg om en film eller ett program kan ha våldsamt
innehåll. Detta är en situation som kan upplevas som besvärlig då en förälder måste ta ett
snabbt beslut. Ska man stänga av och riskera att göra barnet upprört, eller låta barnet titta för
att slippa en eventuell konflikt.

                                                
156 Ibid (1996:139-140)
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Peter har lite svårt med att sätta regler då han inte vet vad för slags regler sonens mamma har
hemma hos henne.

Jag vet faktiskt inte, vi pratar inte så mycket med varandra faktiskt. Det kan bli lite
dubbelmoral där också. Att hon har sagt att han får se på någonting och jag säger att han
inte får se på det. (Peter)

Vad som ställer till problem för Peter är hans relation till Eriks mamma. De har delad vårdnad
av sonen, men Peter verkar inte veta vad mamman har för regler för Erik hemma hos sig.
Detta gör honom osäker när det kommer till att förbjuda sonen från att titta.

Göran är mycket bestämd om de regler han sätter för barnen.

Jag tycker inte att det blir mycket bråk, det är liksom Sanna och jag som bestämmer och det
är inga konstigheter med det, men vi har bara tre kanaler vilket kanske underlättar en hel del.
(Göran)

[…] när dom är hos kompisarna här uppe på gatan så har jag ringt till deras föräldrar och
sagt att jag inte vill att Patrik ska titta på vissa saker. (Göran)

Det är lättare att kontrollera barnens TV- tittande när de befinner sig hemma.
Det kan vara svårare att kontrollera barnens TV- tittande när de till exempel är hos kompisar.
Alla familjer har inte samma slags värderingar, och då kan barnen se på program hos
kompisar som de inte skulle få titta på hemma. Göran ser inte detta som något hinder, han tar
ett större ansvar när han kontaktar barnens kompisars föräldrar. Göran visar tydligt att han
tycker att det är han och Sanna som har ansvaret för vad barnen får se på TV. Föräldrarna i
denna familj är de största påverkningsfaktorerna i barnens liv, detta är något som Werner har
betonat.157

Eva anser sig inte ha något större problem med killarnas TV-tittande, hon tycker absolut inte
att de tittar för mycket på TV.

Ofta tittar de bara på barnprogrammen som kommer. Annars börjar de göra nånting annat
efter det. Inte heller på helgerna, på morgonen går alla och slöar i pyjamas och tittar lite och
äter, och sen går de ut och gör nåt annat. De sätter sig aldrig framför TV: n om det inte är
sen till kvällen igen. Så jag ser ingen anledning att säga till dem. (Eva)

Föräldrarna kan även uppleva den snabba tidsövergången, mellan programmen för barn och
ungdomar, som ett problem.

                                                
157 Werner (1994:53)
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Det är svårt också med program idag som sträcker sig till nitton och trettio, där kan det vara
rätt mycket våld och sex i dem. De vänder sig till de större barnen kanske minuterna efter det
att barnprogrammet har slutat. (Göran)

Det visar sig att det finns faktorer som kan ställa till problem för många av föräldrarna när det
kommer till att uppehålla regler angående barnens TV: tittande. En del går att lösa, andra är
något mer problematiska.

Faktorer som föräldrar tror påverkar

Det fanns skiftande uppfattningar hos föräldrarna om vad de tror påverkar barnen.

Nej, jag tror inte att det beror på det, utan det är hans kompisar i så fall. (Peter)

Peter talar emot sig själv när han i början av intervjun säger att han inte tror att TV påverkar
Erik negativt, utan han trodde att det berodde på Eriks kompisar. I ett senare skede av
intervjun säger han ändå se en koppling mellan Eriks agerande och de tecknade programmen
som han tittar på.

Johanna tror absolut att TV påverkar barnen.

Ja jag tror barnen blir påverkade på samma sätt. För det dom ser, det gör dom ju oftast om
dom inte får klara regler, man får som förälder gå in och bryta och berätta att så gör man
inte. Men det är ju så att dom härmar ju, alla barn härmar. (Johanna)

Johanna visar också hon tydligt att hon är medveten om att barn blir påverkade av det som
dom ser. Hon menar dock också att detta inte gäller enbart för TV utan att barn blir påverkade
utav mycket annat som de ser. Att barn härmas och tar till sig saker är en del av det som teorin
om socialisering tar upp. Genom att se hur andra gör både på TV: n och i verkligheten så lär
sig barnen saker. Johanna tar upp en viktig aspekt inom detta genom att betona att det är de
vuxna som måste lära barnen vad som är fel och rätt beteende.158

I följande citat talar Eva om våld i TV, och vad hon tror påverkar.

Ja men det är ju så mycket mer som påverkar. Hade det bara varit det och allting annat hade
varit helt normalt, så tror jag inte att det har någon jättepåverkan, även om det kan finnas
extremfall även där. Problemet med dem som inte bryr sig överhuvudtaget om vad barnet

                                                
158 van Zoonen (1994:35)
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tittar på, där barnet tittar på väldigt mycket, är ju att det är även nåt annat som är fel, det är
ju nåt annat som inte stämmer. Så jag tror inte att man kan tillskriva bara det. Man har ju
läst om såna fruktansvärda saker som barn i England har gjort, men det är ju inte inom en
normal familj som det sker såna saker. Så det är bara ännu ett utslag eller effekt på att
nånting inte stämmer. (Eva)

Hon har funderat mycket kring vad som påverkar barnen, hon har uppfattningen om att det är
någonting annat än TV som påverkar. Eva visar i detta citat att hon är medveten om att det
finns mycket bakomliggande faktorer att ha i åtanke när man pratar om medieeffekter. Detta
är något som medieforskarna David Morley och Irene Goodman också har betonat.159

Åsikten förekom att verkligt våld är värre än tecknat.

Jag tror att om barn ser på tecknat och det är våld så tror jag att de fattar att det är tecknat,
än om det är en otecknad film och de slåss men aldrig dör. […] Jag tror att tecknat våld kan
vara råare innan det påverkar än vad otecknat våld kan vara. (Göran)

Detta är en mycket intressant åsikt. Det kan vara skillnad på hur barn och vuxna uppfattar
tecknat.  Görans åsikt är inte ovanlig bland föräldrarna, dock är det en tolkning ur en vuxnes
perspektiv. Barn kan tolka tecknat på ett annorlunda sätt.

Jag kan inte se hur det skulle påverka eftersom dessa figurer [Pockemon] inte har någon
liknelse med något som skulle finnas i verkligheten. (Clair)

Vi kan se samma sak här, föräldern kan inte se någon liknelse med något som finns i
verkligheten, barn däremot kan tolka Pockemon på ett helt annat sätt.

Självupplevda medieeffekter

Föräldrarna har olika erfarenheter av hur deras barn blivit påverkade av någonting som de sett
på TV.

[…] dom hittade ett gammalt videoband med Ninja Turtles, den tecknade, och då var ju bara
Patrik tre år och då började han karate sparka, vi la därför undan filmen för han påverkades
helt klart av TV:n, han hade ju aldrig gjort så innan, men när han såg dom filmerna så
började han sparka sin syster. (Sanna)

I denna familj såg föräldrarna negativa effekter som orsakats av en barnfilm, detta ledde till
att de förbjöd barnen från att titta på filmen. Föräldrarna agerade snabbt och konsekvent i
situationen.

                                                
159 Morley (1986:24)
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Ja, men som jag berättade förut om vår dotter som tittade jättemycket på Pippi när hon var
liten. Alltså gjorde saker som Pippi gjorde, gick på matbordet och drog undan duken och
sånt. Alltså vi tyckte det var jättejobbigt så vi bestämde att hon inte längre skulle få se på
Pippi- avsnitten. Men nu när hon har blivit lite äldre så har vi låtit henne titta på dem igen,
och hon härmas inte längre heller. […] Sedan var det en liten pojke som bodde grannar med
oss. Och han klättrade upp på hustaket och ropade att ha skulle hoppa ner, för det gör ju
Pippi! Det var inte så högt, ett par tre meter ner, men då kom jag att tänka på vår dotter som
också härmade Pippi! (Maria)

Maria har också självupplevda erfarenheter av medieeffekter. I detta fallet var det Pippi som
hade påverkat barnen, och konsekvenserna av det blev negativa. Även här agerade föräldrarna
snabbt och förbjöd dottern att se på Pippi.

Även Peter har märkt ett samband mellan programmen som hans son tittar på och negativt
beteende.

Och de svär och slåss väldigt mycket. Som på Cartoon Network, det är därför jag inte gillar
att han tittar på det. Det är ju inte bra om han slåss på grund av det. Det har ju kommit upp
föräldrar hit och sagt att nu får du banne mig hålla reda på ditt barn. Men man kan ju inte
hålla ett öga på han hela tiden heller. (Peter)

Det visar sig här att Peter inte har sett en självklar koppling mellan medievåld och sin sons
beteende. Detta kan tänkas vara en av de bidragande anledningarna till att han har svårt för att
sätta regler för sin son.

Ur vårt urval fick vi flera exempel på självupplevda medieeffekter, som ledde till direkt
handlingskraft från föräldrarnas sida.

En av intervjupersonerna har en intressant åsikt angående effekter. Hon påpekar att hon själv
kan påverka sina barns åsikter genom vad hon säger till dem.

Jag tror också att det är nyttigt att prata med barnen. Propaganda har gjort nytta i alla tider
och då kan man idka propaganda i nån form själv också. Sen kanske de inte tror på en eller
säger emot en men nånstans i bakhuvudet sitter det där. (Eva)

Av dessa citat kan vi dra den slutsatsen att familjerna som vi har undersökt anser det lättare att
sätta regler och förbud angående sådant som de har egna påtagliga erfarenheter och belägg
för.
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Om mediernas ansvar

De föräldrar som anser att medierna har ett ansvar återkommer till att program som inte är
lämpliga för barn visas för tidigt.

Sen tycker jag att det är helt fel att de visa en naken man på TV. Det är inget som barn ska få
titta på, och ändå sänder de det på bästa sändningstid.
Och när förra säsongen av farmen gick så slaktade de en kanin. Min äldsta dotter blev väldigt
rädd och reagerade starkt när det stod om det i tidningen dagen efter. Det var fel av dem att
visa det när de vet att det är många barn som tittar på det. Så efter det bestämde vi oss för att
barnen ska inte få titta på Farmen. (Maria)

Detta citat visar också på att föräldern i fråga lättare kunde sålla bort ett program från listan av
det barnen får se på, eftersom hon fick påtagliga bevis för att programmet inte var lämpligt för
hennes barn.

Om föräldrarnas ansvar

Här hade föräldrarna väldigt lika åsikter angående ansvar när det kommer till barnens TV-
tittande.

Det måste ändå koka ner till att det är föräldrarna som har ansvaret nästan alltid. Valen om
TV måste ju varje familj göra själv. (Göran)

Föräldrarna anser sig vara de som har det främsta ansvaret när det kommer till att hålla
uppsikt över barnens TV-tittande. Det var en åsikt som var den samma hos alla föräldrar.

Vad barnen får bestämma över

Följande citat får stå som exempel på våra intervjupersoners allmänna åsikt om vad barnen
skulle få bestämma över när det kommer till deras egna TV-tittande.

Jag tycker att barn måste få bestämma ganska mycket tycker jag. Men det ska vara ramstyrt,
man ska sätta upp ramar som fungerar som man kan stå för som förälder och så kan barnen
röra sig fritt där inom, det ger ju också dem en känsla av att dom har lite friare liv. På
barnfilmshyllan får de välja vilken film de vill! (Göran)
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Göran och Sanna vill alltså ge barnen en form av ”illusion” av att de får bestämma själva.

Föräldrarna vill att barnen ska få vara med och bestämma, alla var mycket positiva till att låta
barnen vara med i diskussionen. De är öppna till att lyssna på vad barnen vill titta på, för att
sedan utifrån sina värderingar göra en bedömning om innehållet är lämpligt för barnen, eller
inte. Att barnen får bestämma inom ett så kallat ramverk kan betyda att de på sätt och vis får
hjälp med att lära sig ta ansvar. Man säga att deras attityder gentemot sina barn karaktäriseras
av stöd och uppmuntran, detta beteende kan inom socialiseringen kallas för framkallande.160

8.4 En överblick av resultaten

Här följer en sammanfattning av resultaten till första frågeställningen: Vad barnen tittar på.

Föräldrarna uppger att barnen mest tittar på program riktat till barn. Dessa program består av
både tecknat, men även program med ”riktiga människor” som ändå är gjorda för barn. Det
verkar inte som om barnens ålder spelar någon större roll för vad de brukar titta på.

Barnen tar även del av program som är riktat till vuxna. Detta är vanligast när
föräldern/föräldrarna tittar på det de vill se, och barnen kommer och sätter sig hos
föräldern/föräldrarna. När barn ser på vuxenprogram sker det i sällskap med föräldrarna. Det
finns även de barn som nästan aldrig får tillfälle att se på program riktat till vuxna, då
föräldern/föräldrarna tittar först när barnen sover.

Barnen tittar ofta på TV tillsammans med föräldrarna. Detta är vanligast på fredagskvällen
eller helgen, då hela familjen är samlad. Då tittar de på TV- program eller en film som passar
alla i familjen. Dock är det barnens smak som får styra valet.

Föräldrarna är medvetna om vad deras barn tittar på. Det vi kunde se från våra resultat är att
föräldrarna hade bra koll angående vilka program barnen tittar på samt när det tittar. Däremot
var en del av föräldrarna mer osäkra på vilka datorspel barnen brukar spela. Dock i ett av
fallen påstod sig föräldern veta vad barnet tittar på för kanal. Denna kanal innehåller en massa
olika serier som sänds efter vart annat. Dessa program kan vara av väldigt olika karaktär
vilket skulle kunna betyda att föräldern inte alltid vet vilket typ av program som barnet ser på.

Sammanfattning av resultaten till den andra frågeställningen som behandlar: Vad TV: n har
för olika användningsområden för barn.

                                                
160 Rosengren (1994:162-163)
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Resultaten visar att enligt många av föräldrarna inspirerar TV i stor utsträckning till lek.
Barnen både härmar sina favoritartister, ritar av sina favoritfigurer och leker veterinär, precis
som i veterinärprogrammen.
Dessutom visar resultaten att barnen lär sig mycket just genom lek.
Detta är något som Rönnberg tar upp i sina punkter om varför TV är bra för barn.161

Ur de svar som vi fick av föräldrarna fann vi både exempel på att barn lär sig olika saker från
TV, och att de inte gör det.
Om de gör det eller inte beror på vad för slags program barnen tittar på. Det visade sig att våra
respondenters barn inte använde TV:n aktivt till kunskapsinhämtning, det kom i andra hand.

Det finns ett undantag bland familjerna. Dessa föräldrar uppmuntrar sina barn till att titta på
nyhetssändningar, särskilt om det handlar om deras hemland. Mamman i familjen anser att
barnen har rätt till att veta vad som sker i deras hemland och därför fick barnen titta på
nyheter för att lära sig, och kanske förstå sina föräldrars livssituation.

Det är vanligt för de flesta av respondenternas barn att titta på TV ensamma. Föräldrarna
förklarar detta med att barnen ibland vill se på någonting som ingen annan vill se, så då tittar
de själva, ofta inne på sina rum. En annan anledning är att föräldrar inte har tid att hålla
uppsikt över barnens TV- tittande hela tiden. Flera av föräldrarna försökte dock hålla lite
uppsikt på vad barnen tittar på genom att kika in och se efter vid olika tillfällen.

TV används socialt av barnen. Dels är det viktigt att titta på samma program som sina
kompisar, för att ha någonting gemensamt att prata om. Dels används TV socialt inom
familjen. Det är vanligt för en del av familjerna att mysa framför TV: n. Alla föräldrar
nämnde inte just ordet mys, men det kan avläsas från intervjuerna att TV: n används socialt
för att komma närmare familjemedlemmar.

En del av föräldrarna uppger att barnen ställer frågor och pratar om det de ser på TV. Detta
gäller ofta vid program som barnen tycker är häftiga eller om programmen innehåller något de
inte förstår. Detta är vanligt om barnen tittar på program som inte är direkt riktade till dem.
En av föräldrarna kan inte minnas att hans son skulle ha frågat angående någonting som han
sett på TV. Men detta kan förklaras genom att sonen nästan enbart tittar på program som är
riktade till barn.

Barn kan använda TV till att slappna av. Det var inte alla föräldrar som nämner detta, men det
framkommer tydligt i en av intervjuerna. Detta kan bero på att barnen efter skolan har många
fritidsaktiviteter.

TV: n kan vara till hjälp för att få igång en diskussion med barn. Men den kan även upplevas
som ett hinder när föräldrarna vill prata med sina barn, dock inte av alla föräldrar. Det finns
delade meningar angående detta hos föräldrarna. Vissa av föräldrarna berättade att barnen i
princip var okontaktbara när de tittade, vissa sa att barnen kunde bli lite irriterade om man
störde, och någon sa att ena barnet inte brydde sig alls om man pratade samtidigt. Men ingen
av föräldrarna utryckte att de upplevde det som något stort problem.

Hos familjerna som ingår i vårt urval ser maktstrukturerna väldigt olika ut hemma.

                                                
161 Rönnberg (1997:18)
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Hos en av familjerna är det pappan som har det sista ordet, i ett annat är det jämnt fördelat
mellan föräldern och barnet, de förhandlade fram en lösning som båda delar var nöjda med.
Det är i den tredje familjen som det sker ett maktbyte när helgen kommer. Föräldrarna
bestämmer på vardagarna och barnen får bestämma på helgerna, dock inom vissa givna ramar
som föräldrarna satt. Men i grund och botten visade det sig att det var föräldrarna som
bestämde över barnens TV- tittande.

När barnen tittar på TV, tittar de oftast koncentrerat. Om det är någonting annat de gör medan
de tittar så är det att äta framför TV: n, eller i vissa fall rita.

Här följer en sammanställning av resultatredovisningen av den sista frågeställningen som
handlar om Hur föräldrarnas regler ser ut för barnens TV-tittande.

Föräldrarna som ingår i undersökningen hade skilda tankar om hur man bör agera mot barn
som ser på program med våldsamt innehåll. En av föräldrarna tänker långsiktigt och menar att
sunda värderingar tidigt i livet kan hjälpa barn att inte påverkas av medievåld.
 En av föräldrarna tänker mer kortsiktigt och gör det som han anser skapar minst problem och
konflikter för stunden. Han gör inte lika mycket för att hindra sin son från exponering för
medievåld som de andra familjerna, men han uttrycker inte heller någon större oro över
mediernas effekter heller. Detta kan dock bero på många olika saker så som förälderns
bakgrund och även att han uppfostrar sitt första barn själv och alltså inte har några tidigare
erfarenheter.

Föräldrarna säger sig ofta inte ha så många regler, det var många som kom med den typen av
kommentarer. Det kom fram senare i intervjun att de har en del förbud, främst gällande
våldsamt TV- utbud. En förälder har inga större svårigheter med att förbjuda sitt barn att titta
på våld, då barnet själv tycker att det är läskigt. En annan förälder har inga problem med att
stänga av mitt i ett program eller en film om det dyker upp något olämpligt.
Det finns även en förälder som inte är lika tuff med regler som de andra. Han vill inte göra sin
son ledsen då han vet hur gärna sonen vill titta på den typen av program, han påpekar också
att han anser att det är dubbelmoral om hans son inte får titta på det som han själv ser på.
Det visade sig ofta att föräldrarna först inte ansåg att reglerna och förbuden om TV faktiskt
var just regler och förbud, eftersom det var så självklart och naturligt för dem att barnen inte
såg på våld. Reglerna var alltså ofta implicita.

Föräldrarna kan ställas inför olika slags problem när det kommer till att sätta regler.
Ett problem är att föräldrarna inte vet i förväg vad ett program eller en film kommer att
innehålla. Ett annat problem är att när barnprogrammen är slut, kan det med en gång komma
någonting som inte alls lämpar sig för barn. Det kan vara svårt att få barnen att sluta titta när
barnprogrammen slutar.
En ensamstående förälder på deltid har svårt att sätta regler för sin son då han inte vet vad
sonens mamma har för regler hemma hos sig. Brist på kommunikation mellan föräldrarna
skapar problem vid regelsättning i denna familjen.

Ännu ett problem kan vara att kontrollera barnens TV- tittande när de inte är hemma, när
barnen ser på TV hos kompisar exempelvis. En av föräldrarna löste det problemet genom att
ringa barnens kompisars föräldrar för att säga vad hans barn inte får titta på.
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En annan förälder anser sig ha väldigt lite problem med att sätta regler för sina barn. Hon
tycker att barnen själva reglerar sitt TV -tittande så bra att hon ser ingen större anledning till
att lägga sig i.

Föräldrarna har olika uppfattningar om vilka faktorer som påverkar barn negativt.
En av föräldrarna hade den uppfattningen att hans barn blir mer påverkad av sina kompisar,
än vad han blir av medier. Föräldern till barnet i fråga tror att barnets kompisar har kommit att
bli en betydelseful socialiseringsagent. Men han nämner även medier som en eventuell faktor
till att hans son är lite vild av sig.

En annan förälder säger att hon tror att alla barn blir påverkade, hon menar också att det är
hennes uppfattning att de blir påverkade på i stort sett samma sätt. Hon betonar därför att hon
anser att det är mycket viktigt att man som förälder eller annan närstående vuxen pratar och
diskuterar med barnen för att de skall lära sig vad som är rätt och fel beteende. Eftersom
denna mamma har en stark uppfattning  om att barn blir påverkade av det dom ser på TV och
detta är för henne en form av drivkraft för hennes regelsättning.

En tredje uppfattning är att det är mycket mer än TV som påverkar barn, det finns andra
faktorer i barns omgivning som har betydelse för hur de påverkas av medievåld. Eva, den
ensamstående mamman, visar stor medvetenhet av medievåld och medieeffekter därför tycker
hon inte att det är någon katastrof om hennes barn skulle råka se något våldsamt. Detta för att
hon menar att det inte är endast det man ser som påverkar utan även hur man mår samt andra
påverkningsfaktorer. Hon menar att om man lär barn goda värderingar vid en tidig ålder så
kommer barnen inte uppskatta våldsamt medieinnehåll när de är lite äldre.

Även åsikten att tecknat våld inte är lika farligt som riktigt våld på TV, förekom i
intervjuerna. Detta kan vara en åsikt som just en vuxen har. Barn har en helt annan
föreställningsvärld, och de kan uppleva saker och ting på annorlunda sätt än vad vuxna gör.
Barn kan uppleva tecknat som mycket verkligt då det mesta som är tecknat ligger på ett barns
kognitiva nivå. Tecknat kan ofta vara den typ av medieinnehåll som barn förstår fullt ut. Det
kan tänkas att tecknat våld upplevs som mycket verkligt av ett barn.

Föräldrarna delar med sig av medieeffekter som de har märkt av själva.
En av föräldrarna berättar hur Pippi har influerat hennes dotter så att hennes beteende blev
okontrollerbart.

En annan berättar hur hennes som började härma Ninja Turtles och sparka på sin syster. En
förälder anar att hans son blir påverkad av tecknat som innehåller sparkar och slag. Han är
inte helt säker, men är något orolig för en möjlig koppling.

Alla föräldrar anser sig ha främsta ansvaret när det kommer till att hålla uppsikt över sina
barns TV- tittande. Visst nämner en del att medierna också har ett visst ansvar, främst att inte
visa någonting olämpligt för tidigt på kvällen, när många barn fortfarande är uppe och tittar på
TV.
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Alla föräldrar svarar likartat på frågan om vad barnen ska få bestämma över när det kommer
till deras TV- tittande. De ska få vara med och välja, så länge det är inom gränserna som
föräldrarna har satt.
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9   En avslutande diskussion
Respondenternas barn tittade nästan enbart på program för barn. Det verkade inte som om
åldern på barnen var en avgörande faktor för det som barnen tittade på, utan det verkade
snarare vara mer knutet till utbudet av kanaler. Det kan tolkas som att barnen tar del av det
som dom har tillgång till. De kanaler som är speciellt inriktade till barn var enligt föräldrarna
de kanaler som var barnens favoriter, detta kan visserligen bero på att familjerna hade tillgång
till dem.

Barnen tittade inte så mycket på TV riktat till vuxna. Enligt föräldrarna var det i relativt liten
utsträckning. Detta kan förklaras genom att en del av barnen inte fick se på program för vuxna
på egen hand. Eftersom föräldrarna oftast tittade på kvällen efter det att barnen lagt sig så
kommer inte barnen i kontakt med dessa program på samma sätt som de kanske gjort i fall
föräldrarna hade tittat på TV tidigare på dagen.

Barnen kunde titta tillsammans med föräldrarna men det rörde sig oftast om så kallat helgmys,
men då var det barnen som fick välja vad alla skulle titta på. På föräldrarnas svar kan det
tolkas som att det var mer viktigt att tillbringa tid tillsammans än vad programvalet var. Att
titta tillsammans på TV gjorde man för att tillbringa tid tillsammans som en familj.

Föräldrarna verkade till stor del medvetna om vad det var barnen tittade på. Det fanns inget
som tydde på att barnen trotsar sina föräldrar med sitt TV-tittande. Det verkar som att barnen
och föräldrarna i stor utsträckning är överens om vad som ska ses på TV.

En del av föräldrarna uppgav att ibland kunde barnen även ta del av program mer riktat till
vuxna, som reseprogram, naturprogram och även nyheter. Denna typ av program ansåg
föräldrarna att barnen fick lov att titta på. Denna typ av program kan anses vara av mer
informativ karaktär och därmed lärorikt för barn.

Enligt föräldrarna fick  barnen ut mycket positivt utav att titta på TV. Föräldrar upplevde att
barnen blev duktiga på olika saker som de fick inspiration till via TV. Det spelade inte så stor
roll vad för slags program barnen tittade på, de blev inspirerade av både Pockemon och
veterinärprogram. Barnen använde sin fantasin på många olika sätt och eftersom barn härmas
så kan de samtidigt lära sig något värdefullt på samma gång.

Ett annat intressant resultat är att de familjer som hade fler än en TV-apparat i hemmet inte
verkade bli socialt splittrade från sina familjemedlemmar. Trots att det ibland i dessa familjer
hände att barnen och föräldrarna tittade på var sitt program, så fanns ändå det sociala behovet
av att titta på TV tillsammans kvar.
TV:n kunde användas av barnen för att ha något att prata med sina kompisar om. Detta kan
vara en väldigt viktig del för barnens sociala träning och utveckling.

Vad vi med denna studie också kan se är att det är föräldrarna som i första taget bestämmer
över familjens TV-tittande. Det vill säga att även om maktstrukturerna såg något olika ut i
varje familj, så landade diskussionerna alltid i att det är föräldrarna som slutgiltigt bestämmer.

Vi kunde även se att föräldrarna inte ansåg sig ha regler för sina barns TV- tittande. Men när
man skrapade lite på ytan visade det sig att alla familjer som ingick i urvalet hade olika slags
regler, i större eller mindre utsträckning.
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Vad vi fann i denna studie var att självupplevda medieeffekter hade en mycket stark inverkan
på hur föräldrarna satte regler för sina barn. De upplevde regelsättning som mycket enklare
om de fått påtagliga bevis för att programmet inte är bra för deras barn.
Detta kan innebära att föräldrarna sätter regler allteftersom de skaffar egna erfarenheter av
olika program och deras möjliga effekter på barn.
Om man ska förutspå framtiden tror vi att detta kommer att bli problematiskt för föräldrar
eftersom TV- utbudet är i ständig förändring. Det dyker upp nya program, genrer samt kanaler
som utsätter föräldrar inför nya prövningar då de ska utvärdera om dessa är lämpliga eller inte
för barnen. Man kan säga att det är en ständigt pågående process där föräldrar hela tiden
måste vara aktiva i sina barns TV-tittande om de ska ha någon möjlighet att hålla sig à jour.
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Bilaga

Intervjuguide:

Tema 1:

Vilka medier har ni tillgång till i hemmet? Ex. radio, tidningar, video, , DVD, datorer, TV-
spel  etc.
Hur många TV apparater finns i ditt/ert hem?
Vilka kanaler har ni tillgång till på er TV?

Föräldrarnas medievanor, fokus på TV.

Vilka medier brukar du/ni ta del av?
Hur ofta tittar du/ni på TV?
När tittar du/ni på TV?
Vilka program brukar du se på TV? (nyheter, dokumentärer, filmer, serier, dokusåpor,
talkshows).
Planerar ni tittandet?
Vad gör barnen när du/ni ser på TV?
Vilket/vilka program tycker du/ni bäst om? Varför?
Tittar du/ni på program som du/ni inte är lika förtjusta i? Om ja, varför?

Barnens medievanor, fokus på TV.

Hur bra koll har du/ni på ditt/dina barns TV- vanor?
Vilka medier brukar barnen ta del av?
Hur ofta brukar dina barn se på TV? Vardagar/helger.
När brukar barnen se på TV?
Vilka program brukar dina/era barn se på?
Vilket/vilka program är barnens favoriter? Varför tror du det är så?
Vad gör du/ni när barnen ser på TV?
Brukar du/ni se på TV tillsammans med barnen? När? Varför/ varför inte?
Vilka kanaler tycker ni har bäst program för barn?
Vilka program tycker du är bäst för era barn? Varför?
Brukar barnen prata med er om vad de sett på TV:n?
Ställer barnen frågor om någonting som de sett på TV?
Brukar de leka något som de sett på TV? Hur gör de då? Ritar, leker med dockor etc.

Tema 2:

Brukar TV: n stå på även om ingen tittar på något speciellt?



Försöker du/ni hinna med någonting innan ett program börjar?
Har ni fasta rutiner hemma som har med TV att göra?
Brukar du/ni göra någonting annat medan du tittar på TV?
Brukar barnen göra någonting annat medan de tittar på TV?

Tycker du/ni att TV kan hjälpa till för att få igång ett samtal med ditt barn?
Kan det kännas som att TV:n gör det svårare att få kontakt med ditt barn? Exempel?

Tittar ni ofta på TV tillsammans? När? Vilka program? Varför?

Brukar dina barn se på TV ensamma? När? Vet du/ni vad de ser på då?
Om ja, varför tror du de gör det?

Tema 3:

Angående regler i hemmet

Vem är det som brukar bestämma över vad som skall ses på TV? Vem bestämmer på
vardagar/helger?
Hur gör ni om det finns flera viljor angående vad man ska se på? Hur löser ni problemet?
Har du/ni några förbud när det gäller TV: tittande i allmänhet?
Finns det något speciellt som era barn inte får se på? Vad, varför?
Har ni speciella regler i hemmet för vad barnen får se på?
Varför eller varför inte, har ni dessa regler?
Ser reglerna likadana ut för alla barnen?
Har reglerna alltid sett sådana ut?
Följer barnen de regler som ni har?
Finns det tillfällen då ni bryter mot de regler som ni har satt?
Är det lätt att sätta regler för barnens TV: tittande?
Tror du att era regler är hårdare/mildare än andra familjers?

Angående medieeffekter

Vad anser du/ni om de program som dina barn ser på? Varför?
Hur tror du/ni dina barn blir påverkade av programmen som de ser på?

(Tror ni att det finns program/filmer som kan vara skadliga för barn? Varför/varför inte?
Tror du/ni att alla barn blir påverkade på samma sätt av det de ser på TV?
Har du märkt att ditt/dina barn blivit påverkade av någonting de sett på TV? På ett positivt
sätt/negativt sätt.
Tror du/ni att TV kan vara bra för barn? Hur/varför?)

Har du/ni uppmärksammat debatter i medierna angående barns påverkan av mediavåld?
Vad för slags budskap har medierna gett dig angående medieeffekter?

Vad har föräldrarna för ansvar när det kommer till barnen och TV?
Vad bör föräldrarna bestämma över?



Vad bör barnen själva bestämma över?
Har medierna ett ansvar? Producenter? Politiker?

Någonting som du/ni vill tillägga?
Några frågor?

Berätta lite om din/er bakgrund
Vad har du/ni för intressen?
Vad gör barnen på fritiden?
Brukar ni hitta på saker med barnen på fritiden?


