Sammendrag
Denne masteroppgaven fokuserer på teorier om identitet, fjernsynsmediet og faktorer som
innvirker til programvalg, som utgangspunkt for å finne ut hvordan ungdom opplever sitt eget
fjernsynsbruk og programtilbudet på fjernsynet. Studien er gjennomført i form av en
kvantitativ spørreskjemaundersøkelse og to fokusgruppeintervjuer. Både tendenser blant
utvalget og perspektiver fra informantene viser hvordan ungdommer etablerer fjernsynsvaner,
hvilke kanaler og programtyper de foretrekker og hvordan de selv oppfatter sitt eget
fjernsynsbruk. Oppgaven viser blant annet at ungdom, som aktive fjernsynsbrukere, kan
bruke fjernsynsmediet til å stimulere sin egen identitetskonstruksjon, og at de selv er kritiske
mediekonsumenter ovenfor programinnhold de eksponerer seg for. Det vil også bli kartlagt
forskjeller i fjernsynsbruk og opplevelse av programtilbud på tvers av kjønn, etnisk bakgrunn
og geografisk stedsplassering (østkant og vestkant i Oslo).

Abstract
This master thesis focuses on theories about identity, the television medium and factors that
influence television program choice. This is the starting point to find out how youths are
experiencing their own television use and what television can offer them today. The study
bases its empirical findings on a quantitative questionnaire survey and two focus group
interviews. Both tendencies among the selection and perspectives from the informants show
how television habits are established. This task will, among other things, indicate that youths
are active television consumers, and that their identity formations can be stimulated by their
own television use. This task will also show that youths themselves are critical towards
television content. It will also be charted out differences between gender, ethnic background
and geographically location.
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Forord
Med denne masteroppgaven har jeg hatt mulighet til å undersøke en av mine største
lidenskaper. Media har lenge vært noe som har fascinert og interessert meg, og jeg kan
virkelig si at jeg har kost meg med spennende teori gjennom fem år. Denne oppgaven er ikke
noe unntak, og det har vært en spennende vei å gå. Men med meg på ferden har jeg møtt
mange som fortjener en stor takk.
Først og fremst vil jeg takke min veileder Ragnar Waldahl. Dine gode råd har uten tvil vært til
stor hjelp gjennom denne prosessen. Jeg vil også takke rektor og lærere ved de to skolene som
har gitt meg tilgang til utvalget i denne oppgaven. Av hensyn til anonymiteten til utvalget,
kan jeg ikke navngi noen, men dere vet hvem dere er. Tusen takk! Alle elevene som svarte på
spørreskjemaundersøkelsen og elevene som ble med videre som informanter fortjener også en
stor takk. Det var både interessant og lærerikt for meg å få møte dere, og det er deres åpenhet
og at dere tok meg inn i varmen som har gjort denne oppgaven mulig.
Jeg vil også takke jentene mine; Ingrid Elise, Anne Marit, Anne Helene, Solveig og Gunhild.
Dere har alltid vært der for meg – også gjennom en intens skriveperiode. Takk for konstruktiv
kritikk, gode råd og innspill. En ekstra takk går til deg, Ingrid Elise, for uvurderlig, praktisk
hjelp og mange gode og inspirerende samtaler. På min ferd har jeg fått mange venner, både
gjennom tre år i Trondheim og ytterligere to år i Oslo. Takk for at dere er dere selv og jeg har
en plass i livene deres.
Takk mamma, pappa, Marianne og resten av min herlige familie. Selv om dere alle bor et par
timers kjøring unna, vet jeg at dere alltid er der for meg. Gjennom hele min studietid har jeg
satt pris på deres støtte og omtanke på alle måter.
Til slutt, men ikke minst, vil jeg takke min fantastiske kjæreste. Ikke bare har du stilt opp og
hjulpet til, men du har også vært der og støttet meg gjennom tykt og tynt. Med deg ved min er
alt så mye enklere, også denne ferden.
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1.

Innledning
”Ungdommen oppfattes som en livsfase der psykologisk er fokusert omkring dannelsen af en identitet
man kan bygge på videre resten av livet” (Illeris et. al: 2002: 45).

Sitatet ovenfor indikerer hvor viktig identitetskonstruksjon er i en fase hvor man er ungdom
og på vei til å bli et voksent individ. Nettartikkelen Rekord i tv-titting (Folkedal 2009) viser
dessuten at en gjennomsnittelig nordmann så på fjernsyn 20 minutter mer i 2008 enn i 2007.
Fjernsynseksponering er med andre ord et økende gjøremål, og fjernsynsmediet i seg selv er
blitt en domestisert teknologi (Lie og Sørensen 1996: 3). Det vil si at fjernsynet er blitt
tilpasset det vanlige hverdagslivet i den forstand at mediet er blitt en del av folks vanlige
hverdagsrutiner (ibid). Ungdom mellom 9 og 15 år er den publikumsgruppen som har høyest
seerandel sammen med eldre, i følge Norsk Mediebarometer (SSB 2009: 49). Seerandelen på
hele 86 prosent vitner om at fjernsynet er et velbrukt medium blant ungdom.
”Vil du at barna dine skal vokse opp som snille og fredelige mennesker, bør du holde en fast hånd over
fjernkontrollen. Barn som ser for mye fjernsyn, utvikler nemlig voldelige tendenser, mener psykologer”
(VG 2002).

Slik lyder ingressen til en artikkel hentet fra VG Nett. Dette viser at moralsk panikk om barn
og ungdom som lettpåvirkelige og skjøre, fortsatt eksisterer. Flere advarsler er blitt påpekt,
blant annet at ungdom som ser på TV-programmer med seksuelt innhold1 har en større
sannsynlighet for å også debutere seksuelt tidligere enn de ellers ville gjort (Endsjø 2004).
Helsesøster Ann Heidi Skjørseter (Selstad og Kleven 2008) hevder at ungdom, som en sårbar
publikumsgruppe, utsettes for en stor mengde medieinnhold om hvordan man bør se ut. Hun
mener at dette er med på å påvirke ungdoms selvbilde. Såpeoperaer er en av de
fjernsynssjangerne som hevdes å skape feil kroppsideal, og at dette kan påvirke spesielt
ungdom som bruker fjernsynsmediet for sosial læring2 (Egeland 2006). Jarle Haugland
(Ungdom & Medier 2009) påpeker at det er viktig å se på hvordan fjernsynsinnholdet
påvirker et individ og vedkommendes hverdag, fremfor å fokusere på antall timer for
fjernsynseksponering. Han mener at fjernsynsmediet ikke nødvendigvis behøver å påvirke i
negativ retning, men at «god TV» kan bidra til noe positivt i et individs liv (ibid). Så hva er

1

Seksuelt innhold inkluderer her programinnhold som er direkte seksuelt, sexfiksert prat eller vitser om sex
(Endsjø 2004).
2
Sosial læring blir i denne forbindelse forbundet med å lete etter trender i mote og oppførsel gjennom
programinnhold (Egeland 2006).
1

egentlig god TV, og hva vurderer ungdom selv som god TV? Ser ungdom på fjernsynet som et
viktig medium for dem, og hvordan vurderer de i det hele tatt sitt eget fjernsynsbruk?
”Den nye situation, som fjernsynet bringer os i, er følgende: det ideal, som tv tilbyder os, at vi kan
identificere os med, er ikke længere superman, men everyman. Det ideal, som tv præsenterer, er det
absolut gennemsnitlige menneske” (Eco 1998: 240).

Sitatet ovenfor påpeker hvordan programinnholdet på fjernsynet er blitt endret etter at den
populære fjernsynssjangeren Reality-TV3 er blitt en stor del av fjernsynskanalenes sendeplan.
Sjangeren er en betegnelse på fjernsynsprogrammer som er markedsført som det Annette Hill
(2005: 14) kaller for ”all new” – nye konsepter, nye formater og nye erfaringer. Sjangeren er
blitt et populært underholdningsfenomen for fjernsynspublikum og skaper ofte store seertall
for kanalene. I en nettartikkel påstår Michaela Krigsager (Hoffmann 2009) at det ligger
psykologiske forklaringer på hvorfor så mange dansker samler seg foran fjernsynsskjermen
for å for eksempel se på den danske versjonen av reality-programmet Paradise Hotel (TV3).
Hun hevder at det ligger i menneskets natur å lytte til det hun kaller for gode historier som
minner om eventyrfortellinger, og at fascinasjonen for slike programmer derfor er plantet
svært dypt i oss (Hoffmann 2009). Stephen Faller (2009: 39) påpeker også at realityprogrammer kan fungere som et drømmeliv for «mannen i gata». Vi kan se på personer fra det
virkelige liv på samme måte som vi drømmer om å leve vårt vanlige hverdagsliv. Vi prøver å
integrere oss i den verden vi lever i, og kan søke inspirasjon fra virkelighetsbaserte
rollemodeller vi ser på fjernsynet. Programtilbudet på fjernsynet i dag florerer med realityprogrammer. Hvordan påvirker dette ungdoms oppfatning av det helhetlige programtilbudet?
Fiske

(1987:

265-266)

hevder

at

det

foreligger

en

interessekonflikt

mellom

fjernsynsprodusenter– og distributører på den ene siden, og fjernsynspublikummet på den
andre. Fjernsynsproduksjon er homogeniserende fordi fjernsynsmediet i seg selv er sentrert
og ensformig, med økonomi og seeroppslutning som utgangspunkt for kanalenes
programlegging4.

Fjernsynspublikummet

motsetter

seg

derimot

ethvert

forsøk

på

homogenisering ved å utgjøre en mangfoldig gruppe med varierende meninger og

3

Ib Bondebjerg (2002: 171-172) har identifiserer tre former for reality-TV: dokusåpe (; karakterisert som en link til virkeligheten gjennom
karakterene og omgivelsene), reality-magasiner (; presentasjon av saker fra det virkelige liv, vanligvis om kriminalitet og ulykker, eller andre
spektakulære interessehistorier om mennesker) og reality-show (;en serieform lik game shows hvor vanlige mennesker settes sammen i
ekstraordinære situasjoner for å samarbeide med og konkurrere mot hverandre).
4
Programlegging, eller scheduling, kan defineres som en prosess hvor en fjernsynskanal setter et tidsstrukturert hierarkisystem som fylles
opp med fjernsynsprogrammer (Ytreberg 2000: 26, Ellis 2006: 18).

2

tilfredsstillelsesbehov5. Hva som ses på som verdifullt av programinnhold defineres av
fjernsynsseerne selv, og er knyttet til hva de ønsker å se på og hvor mye de er villige til å
betale for det (Kolboldt et. al 1999: 60). Er ungdom fornøyd med det programtilbudet som
eksisterer, eller opplever de mangler ved det? Siden ungdom er aktive fjernsynsbrukere mener
jeg det er nærliggende å stille spørsmål om hvordan ungdom selv opplever sitt eget
fjernsynsbruk og derfor også programtilbudet.

1.1 Valg av forskningsobjekt og forskningsfelt
Denne masteroppgaven preges av å være en induktiv undersøkelse, hvor ungdoms økende
fjernsynskonsum

og

oppfatninger

om

at

programinnholdet

påvirker

ungdoms

identitetskonstruksjon, har gjort med nysgjerrig på hvordan ungdommer selv opplever sitt
fjernsynsbruk. Som er forlengelse av dette mener jeg det også er hensiktsmessig å undersøke
ungdommens egne oppfatninger av programtilbudet som helhet. Selv om fokuset ovenfor er
reality-TV, ønsker jeg derimot ikke å bare konsentrere meg om denne sjangeren. Men fordi
denne sjangeren dekker en stor del av flere kanalers sendeskjema, mener jeg det er rimelig å
stille spørsmål om hvordan ungdom opplever programtilbudet. Ien Ang (1991: 27) hevder at
publikumsundersøkelser kun gir fjernsynskanaler kunnskap om suksess, men ikke noen
presise tilbakemeldinger om selve programleggingen. Denne undersøkelsen ser jeg derfor på
som et bidrag til perspektiver fra fjernsynspublikummet.
Jeg kommer til å se på programtilbudet som helhet og undersøke om programtilbudet anses
som ensartet eller mangfoldig, og om kanalenes programlegging oppleves som verdifullt og
eventuelt på hvilke måter. Eller er det slik at ungdoms fjernsynsbruk heller baserer seg på
meningløst tidsfordriv? Oppleves ungdoms generelle fjernsynsbruk som viktig eller mindre
viktig, og hvordan vurderer ungdom selv fjernsynsmediets fremstillinger av mote, sex, vold,
nyheter og underholdning? Påvirker programinnhold deres identitetskonstruksjon, og ser de
da på denne påvirkningen som negativt eller positivt? Og hvilke faktorer er med på å innvirke
ungdommenes fjernsynsbruk? Dette er spørsmål som jeg ønsker å gripe fatt i gjennom denne
undersøkelsen.
Jeg har valgt og begrense forskningsobjektet til å ta for seg ungdom mellom 14 og 15 år av
ressursmessige hensikter. Tall fra Norsk mediebarometer (SSB 2009: 49) viser at ungdom fra
5

Med tilfredsstillelsesbehov menes det i denne oppgaven hvordan publikums fjernsynsbruk kan være motivert
av diverse behov og preferanser som den enkelte publikummer har. Dette vil utdypes under 3.2.3.2.
3

9 til 15 år utgjør den største prosentandelen av fjernsynsseere – sammen med eldre fra 67 til
79 år. Ungdom mellom 13 og 15 år ser i gjennomsnitt på fjernsyn 149 minutter hver dag, og i
aldersgruppen 9 til 15 år ser jenter 26 minutter mer på fjernsyn en gjennomsnittsdag enn det
gutter gjør (SSB 2009: 51). Yngre fjernsynsbrukere ses på som en av de minst lojale
publikumsgruppene, da ungdom ofte svitsjer mellom kanaler fremfor å være trofast mot en
spesifikk kanal (Syvertsen 1997: 97).

1.2 Problemstillinger
Jeg ønsker som sagt å ta utgangspunkt i ungdom mellom 14 og 15 år som aktive
fjernsynsbrukere, og undersøke hvordan de selv opplever sitt fjernsynsbruk og det gjeldende
programtilbudet på fjernsynet. Som nevnt kan ungdom oppfattes som en lettpåvirkelig
publikumsgruppe som i en sårbar livsfase kan influeres av programinnhold. Programtilbudet
kan dessuten oppfattes som ensartet, da fjernsynskanalenes struktur gjerne har en tendens til å
være homogeniserende. God og dårlig smak blir standardisert ut i fra majoriteten, og med
hensyn til dette synes jeg ikke det er urimelig å spørre om hvordan ungdom opplever
programtilbudet og sitt fjernsynsbruk. For å gripe fatt i dette mener jeg det er nødvendig å se
på ungdom knyttet til identitet og verdier, og eventuelt hvordan deres fjernsynsbruk kan
stimulere til identitetskonstruksjon eller på andre måter oppleves som nytteverdig for dem.
Med bakgrunn i det jeg til nå har fremsatt, blir problemstillingen som følger:
Hovedproblemstilling:
Hvordan opplever ungdom i aldersgruppen 14 til 15 år deres fjernsynsbruk og det gjeldende
programtilbudet på fjernsynet?
I tillegg til dette ønsker jeg å se på eventuelle forskjeller på tvers av demografiske egenskaper
som kjønn, geografisk stedsplassering og etnisk bakgrunn. Det kan være at det foreligger
forskjeller mellom ungdom og hvordan de oppfatter sitt fjernsynsbruk og programtilbudet.
Problemstillingen vil derfor bli belyst ut i fra tre underliggende spørsmål:
Underliggende spørsmål:
– Eksisterer det noen forskjeller mellom gutter og jenter?
– Eksisterer det noen forskjeller mellom ungdom på Oslos vestkant og Oslos østkant?
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– Eksisterer det noen forskjeller mellom etnisk norsk ungdom og ungdom med
minoritetsbakgrunn?
Det kunne ha vært fordelaktig å øke den geografiske avstanden i utvalget, men av
ressursmessige hensikter har jeg valgt å skille mellom ungdom fra Oslos vestkant og Oslos
østkant. De underliggende spørsmålene begrenser oppgavens populasjon6. Oppgaven vil først
og

fremst

ta

utgangspunkt

i

kvalitative

intervjuer,

men

en

kvantitativ

spørreskjemaundersøkelse ser jeg på som fordelaktig å inkludere, da jeg mener de kan være
med på å supplere og utfylle hverandre.

1.3 Statistiske bakgrunnstall
Interessen for publikums mediebruk har økt etter hvert som mediesituasjonen har endret seg
(Høst 1998: 11-12). Denne interessen er derimot splittende i forhold til hvilke undersøkelser
som blir gjennomført av mediene selv og av akademikere. Mediene har et behov for kunnskap
om sitt publikum for å overleve konkurransesituasjonen på mediemarkedet, og Sigurd Høst
(1998) nevner fire publikumsundersøkelser som de viktigste i forbindelse med kartlegging av
fjernsynsbruk i Norge: Norsk TV-meterpanel, Norsk Mediebarometer, Forbruker & Media og
Norsk Monitor.
Jeg har valgt ungdom som oppgavens forskningsobjekt, da det vil være umulig å undersøke
fjernsynspublikummet som helhet. Statistiske bakgrunnstall om ungdoms fjernsynsbruk har
jeg valgt å hente fra Norsk Mediebarometers (SSB 2009). Det er flere årsaker til dette valget:
For det første har jeg valgt å fokusere på kun en av undersøkelsesmetodene. Siden
fremgangsmåtene skiller seg fra hverandre vil en direkte sammenligning av dem være lite
fordelaktig (Høst 1998: 11). For det andre har jeg utelukket å basere oppgaven på tall fra
Forbruker & Media og Norsk Monitor7. Norsk TV-meterpanel8 har for det tredje noen
ulemper ved registrering av mediebruk: Målingen foregår kun innenfor panelets hjem, hvilket
betyr at det komplette fjernsynsbruket ikke blir registrert (Høst 1998: 28-29).
6

Jamfør 4.2.
Årsaken til at jeg ønsker å utelukke disse to undersøkelsesmetodene, er fordi Forbruker & Media krever
betaling for å tillate fullstendig tilgang til resultatene. Norsk Monitor mener jeg er urelevant, da denne todelte
intervjuundersøkelsen, gjennomført av Synovate (MMI), kartlegger nordmenns holdninger og sosiokulturelle
verdier, og forbruk og atferd. Resultatene er først og fremst viktige utgangspunkt for markedsføring– og
planleggingsarbeid for mediebedrifter, som ønsker å nå frem til sine tiltenkte målgrupper (Høst 1998: 33).
8
Norsk TV-meterpanel er en publikumsundersøkelsesmetode som registrerer fjernsynsvanene til omtrent 1000
husstander (TNS Gallup 2010). Datainnsamlingen foregår gjennom måleinstrumenter som er koblet til alle
fjernsynsapparatene som befinner seg i alle husstandene som utgjør undersøkelsespanelet.
7

5

Undersøkelsesmetoden registrerer heller ikke bruk av bærbare apparater som for eksempel
datamaskiner, selv om fjernsynsbruk kan forekomme gjennom Internettbruk. Fordi panelet er
klar over at deres fjernsynsbruk blir registrert, kan dette føre til at fjernsynsvalgene til
brukeren er mer bevisst. Norsk mediebarometer9 har også ulemper ved datainnsamlingen,
hvor blant annet undersøkelsesmetoden spesielt bærer preg av å være statistisk usikker i
forhold til utvalg, og at utvalget lett kan glemme eller innrømme deres mediebruk (Høst 1998:
33). Fordi Norsk mediebarometers (SSB 2009) statistikk inkluderer flere bakgrunnsvariabler
som kjønn og alder, har jeg likevel valgt å ta utgangspunkt i tall derfra.

1.4 Begrepsforklaringer
Begrepene som blir brukt i denne oppgaven vil defineres etter hvert som de blir nevnt, men
det er likevel enkelte begreper jeg ønsker å avklare med hensyn til hvordan de brukes i
oppgaven.
Respondent og informant:
Begrepet respondent vil benyttes når det snakkes om utvalget som har fylt ut det kvantitative
spørreskjemaet. Begrepet informant vil bli brukt når det snakkes om intervjuobjektene fra de
kvalitative fokusgruppeintervjuene. Siden datainnsamlingen er todelt ønsker jeg å skille
mellom hvilken del av utvalget det refereres til.
Ungdom:
Begrepet ungdom omfatter en større aldersgruppe enn det denne undersøkelsen tar
utgangspunkt i. I de tilfellene jeg refererer til ungdom i denne oppgaven snakker jeg derimot
om ungdom mellom 14 og 15 år, med mindre noe annet presiseres.
Vestkantskole og østkantskole
Navnene på de to skolene som utgjør utvalget i denne oppgaven er blitt sensurert av etiske
hensyn (jamfør 4.8). For å skille mellom skolene har jeg valgt å bruke navnene
«vestkantskole» og «østkantskole».
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Norsk mediebarometer er en intervjuundersøkelse som utføres årlig av Statistisk Sentralbyrå (Medienorge
2007). Utvalget på 2500 personer stilles spørsmål om tilgang, bruk og tidsbruk i forhold til flere medier som er
knyttet til den dagen før utvalget blir oppringt. Altså avgir utvalget svar ut i fra deres mediebruk «i går». Norsk
Mediebarometer gir systematiske opplysninger om utviklingen av mediebruk over tid, og hvordan mediebruket
er i forhold til ulike befolkningskategorier (Høst 1998: 33).
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Minoritetsungdom
En minoritet kan som allmennbegrep defineres som den gruppen som ikke utgjør majoriteten i
forhold til noe. I denne oppgaven snakker jeg derimot om minoritetsungdom som et begrep
som eksplisitt tar for seg ungdom som har en annen etnisk bakgrunn enn det etniske
nordmenn har. Å ha etnisk bakgrunn inkluderer også ungdom som er født og oppvokst i
Norge, dersom begge foreldrene kommer fra et annet land enn Norge. Kommer derimot bare
en av foreldrene fra et annet land enn Norge, vil ungdommen refereres til som etnisk norsk.

1.5 Oppgavens oppbygging
Denne oppgaven er inndelt i 7 kapitler. Kapittel 2 presenterer den bakgrunnsinformasjonen
jeg mener det er viktig å ha innsikt i for å ta fatt i oppgavens problemstilling. Kapittelet vil
belyse skillet mellom østkant og vestkant, og noen generelle opplysninger om
fjernsynsstrukturen. Kapittel 3 fremgår som den teoretiske forankringen jeg mener er mest
nytteverdig i forhold til oppgavens problemstillinger. Kapittelet er todelt, hvor teori om
ungdoms

og

minoritetsungdoms

identitet

og

hvordan

media

kan

stimulere

identitetskonstruksjon, presenteres i kapittelets første del. Den andre delen består av
publikumsforskningen, hvor bruksstudie– og Culture Studies-tradisjonen vil belyses
ytterligere. Videre vil det presenteres teori om hvordan erfaringer i forhold til fjernsynsbruk
kan være med på å danne fjernsynsvaner og mønstre, og hvilke faktorer som kan være med på
å påvirke til selektering av programinnhold for en fjernsynsbruker. Kapittel 4 er
metodekapittelet, og jeg vil her gjøre rede for hvilke metodetilnærminger jeg har valg å
benytte meg av, og hvorfor. Jeg kommer så til å diskutere oppgavens reliabilitet, validitet,
generaliserbarhet og gjøre rede for de etiske refleksjonene som jeg mener er relevant for
oppgavens datainnsamling. Analysekapitlene er todelt og utgjør kapittel 5 og kapittel 6.
Førstnevnte kapittel vil ta for seg tabelloversikter av utvalgets fjernsynsbruk og hvordan de
opplever programtilbudet på fjernsynet. Disse tabellene vil ta utgangspunkt i de tre
demografiske egenskapene som problemstillingens underspørsmål legger til grunn. Kapittel 6
består i hovedsak av informantenes refleksjoner og perspektiver om deres fjernsynsbruk, men
vil bli supplert med tre tabeller fra spørreskjemaundersøkelsen. Til slutt vil kapittel 7 bestå av
en endelig diskusjon og konklusjon, hvor jeg samler de viktigste funnene fra undersøkelsen.
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2.

Bakgrunn

Dette kapittelet kommer først til å presentere teori om kulturell og økonomisk kapital som
utgangspunkt for skillet mellom østkant og vestkant i Oslo. Videre vil jeg presentere en
historisk oversikt over fjernsynstilbudet i Norge, fra da den første fjernsynskanalen NRK ble
etablert, etableringen av nye, norske fjernsynskanaler i Norge, og hvilken tilgjengelighet
nordmenn har av fjernsynskanaler i samtiden. Det kommer så til å gis en introduksjon av
forskjellen mellom allmennkringkastingskanaler og kommersielle kanaler, og en kartlegging
av fjernsynskanalers struktur. Jeg kommer også til å nevne hvordan NRK har tapt yngre seere
til fordel for andre kommersielle kanaler, og kommer i forbindelse med dette utdype teorien
om medieimperialisme.

2.1 Kulturell og økonomisk kapital
Bourdieu ([1979] 1984) snakker om samfunnet som et sosialt rom som hovedsakelig består av
to differensieringsprinsipper, hvilket han forklarer som kulturell og økonomisk kapital.
Individer og grupper har forskjellige posisjoner i det sosiale rommet, og kan plasseres
innenfor to dimensjoner. Jo nærmere individer og grupper i samfunnet står hverandre langs
disse to dimensjonene, jo mer til felles har de, akkurat som de har mindre til felles med
hverandre jo større avstand det er mellom plasseringene. Bourdieus ([1979] 1984) teorier om
kulturell kapital er derimot ikke så enkel at man bare kan overføre den til å også gjelde andre
samfunn, men er spesielt utarbeidet med fokus på det franske samfunnet (Broady 2001: 5253). Jeg kommer derfor følgende til å kort introdusere begrepet kulturell kapital, for så å
knytte økonomisk kapital opp mot østkant og vestkant.
2.1.1 Kulturell kapital
Kulturell kapital oppnår man gjennom arv fra oppvekstmiljø og gjennom tilegnelse fra
utdanningssystemet (Bourdieu [1979] 1984: 141, 232). Den sosiale arven vi får gjennom den
kulturen, de symbolene, den makten og de sosiale normene vi blir tillært gjennom vår
oppvekst, er med på å prege den retningen vi går mot til å forme egne tanker og handlinger. I
forhold til fjernsynsmediet kan man også se på kulturell kapital, hvor den kulturelle kapitalen
viser til forskjellig tilgang til kulturelle ferdigheter eller kunnskaper, og hvor hva som er høy
kulturell kapital bestemmes av eliten innenfor det gjeldende feltet. Et felt er et område i
samfunnet, hvor flere individer som innehar samme posisjon i det sosiale rommet har tro på
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de samme verdiene og derfor former og definerer feltet ut i fra dette (Bourdieu [1979] 1984:
94). De aktivitetene som foregår i dette feltet tillegges så en mening som samsvarer med
feltets definisjon. Fjernsynsmediet er et eget felt i samfunnet, og har særegne koder i form av
spilleregler og verdier, og disse kodene vil igjen forklare hvem og hva som slipper til i
programleggingen til de forskjellige fjernsynskanalene. Hva slags smak den individuelle
fjernsynstitteren har, springer derimot ut av hva han eller hun selekterer av medieinnhold, og
har en sammenheng med hva slags posisjon vedkommende har i dette feltet (Aalberg og
Elvestad 2005: 65). Høykultur og lavkultur er begreper som forteller hva slags smak som er
god og dårlig, og blir definert av de som har høyest kulturell kapital (Bourdieu [1979] 1984:
250). Dette inngår også i fjernsynsmediefeltet, hvor for eksempel reality-TV er blitt beskrevet
som såkalt søppel-TV av de som ønsker å forsvare kultur som anses som kvalitetsverdig, og
hvor hva som er kvalitetsverdig baserer seg på definisjoner utformet av eliten på området
(Biltereyst 2004: 107). Fjernsynsnyheter er gjerne noe som forbindes med noe av høyere
kvalitet, men fjernsynsfiksjonsprogrammer er også et omdebattert tema i forhold til hvilke
kriterier som skal legge til grunn en gyldig definisjon av kvalitetsfjernsyn (McCabe og Akass
2007: 2). I forbindelse med skillet mellom vestkant og østkant, vil det være interessant å se
om det eksisterer noen forskjeller mellom fjernsynsbruket til utvalget, knyttet til eksponering
av programmer kategorisert som enten lav– eller høykultur.
2.1.2 Økonomisk kapital
Gabriel Øidne (1973: 55) skiller mellom østkant og vestkant i Oslo med et grenseskille langs
Uelandsgate, Vår Frelsers gravlund og Akersgata. Vi får derfor en inndeling av vest og øst
med bydelene Frogner, Nordre Aker, St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker som en del av
vestkanten, og bydelene Alna, Grorud, Stovner, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene,
Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand som en del av østkanten. Dette skillet er basert på
politiske og økonomiske forskjeller. Den økonomiske kapitalen er i følge Bourdieu ([1979]
1984: 120-122) avgjørende for hva slags posisjon man har i det sosiale rommet. Økonomisk
kapital er basert på ren rikdom, altså formue og inntekt. Selv om den kulturelle kapitalen
erverves gjennom arv og tilegnelse fra oppvekstmiljøet og utdanningssystemet, har de to
formene for kapital likevel bytteverdi. Utdannelse og andre former for kulturkapital kan
kjøpes, og kultur kan selges. Dette gjør det mulig for individer å forflytte seg innenfor det
sosiale rommets to dimensjoner. Fordi økonomisk kapital kan kjøpe opp diverse former for
kulturkapital, kan det være fruktbart å se på de økonomisk baserte forskjellene mellom
østkant og vestkant i Oslo. I forhold til denne oppgaven vil det være interessant å undersøke
9

om utvalget plassert på vestkanten kan oppleve programtilbudet som bedre enn utvalget
plassert på østkanten, ut i fra økonomiske forhold. Et bredere utvalg av fjernsynskanaler er
helst basert på økonomiske forutsetninger.
2.1.2.1 Forskjell i inntekt og boligpriser mellom vestkant og østkant
Tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB 2008) viser den gjennomsnittelige inntekten fordelt
på vestkant og østkant i Oslo kommune10. Det er klare forskjeller mellom østkant og vestkant
i forhold til gjennomsnittsinntekt. Den gjennomsnittelige inntekten på østkanten ligger på
334 800 kroner, mens den gjennomsnittelige inntekten på vestkanten ligger på 493 740
kroner. Dette viser til en markant forskjell. I følge disse tallene tjener altså befolkningen
bosatt på Oslos vestkant i overkant av 150 000 kroner mer enn det befolkningen bosatt på
Oslos østkant gjør. Det viser seg også at boligprisene innenfor bydelene på Oslos vestkant er
betydelig høyere enn hva boligprisene på Oslos østkant er, i følge en tabell over
boligprisforskjeller

hentet

fra

Norges

Eiendomsmeglerforbund

og

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (2010: 23). Tabellen viser blant annet til Oslos 15
bydeler, hvor hver enkelt bydel er oppført med en gjennomsnittspris per kvadratmeter for
leiligheter, fordelt på årstall og månedstall for 2008, 2009 og 2010. Den laveste
gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for leiligheter i vestkantområdet ligger over den
høyeste gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for leiligheter i østkantområdet. Med andre ord
ser vi en betydelig prisforskjell på leiligheter plassert på Oslos vestkant og Oslos østkant.
Generelt sett trekkes snittprisen for Oslo kommune langt under snittprisen i bydelene på
vestkanten, basert på de laveste tallene fra enkelte bydeler fra Oslos østkant (henholdsvis
bydelene i Groruddalen11, bydel Søndre Nordstrand og Østensjø).

2.2 Historisk oversikt over fjernsynstilbudet i Norge
Norsk Rikskringkasting, NRK, ble etablert i 1933, men begynte sine offisielle, riksdekkende
fjernsynssendinger fra 1960 (Syvertsen og Karlsen 2000: 72). Kanalen er en lisenskanal og
bygger på prinsippene som allmennkringkaster etter samme modell som BBC, med det
engelske begrepsnavnet public service broadcaster (Allern 1996: 139). I 1985 ble det
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Tallene som er hentet utgjør gjennomsnittsinntekten per bydel, men jeg har laget sammen tallene fra bydelene
innenfor østkant og vestkant for å finne gjennomsnittsinntekten på vestkanten og østkanten, da dette er mer
relevant for denne oppgaven.
11
Groruddalen er en felles betegnelse for de fire bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Alna.
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legalisert å ha privat satellittmottaker12 i Norge, noe som førte til at nordmenn fikk tilgang til
flere utenlandske kanaler (Nelson 2006: 75, Coleman og Rollet 1997: 6). I 1988 ble TV3
etablert som en flerkanalinstitusjon under fjernsynsnettverket Viasat Broadcasting, som er eid
av det svenske selskapet Modern Times Group MTG AB (Viasat 2010, Syvertsen og Karlsen
2000: 72). TV3 har kontorer i Storbritannia, noe som medfører at den norske TV3-kanalen
ikke må etterfølge norske fjernsynsregler, og kan derfor sende mer reklame og vise reklame
som er rettet mot barn (Syvertsen og Karlsen 2000: 72). I 1988 begynte også den første
norske, kommersielle fjernsynskanalen TVNorge (TVN) med fjernsynssendinger, og noe av
fjernsynsinnholdet var basert på lokalt innhold (Syvertsen og Karlsen 2000: 72). I 1992 startet
den

norske

fjernsynskanalen

TV2

å

sende

riksdekkende,

reklamefinansiert

allmennkringkastingsfjernsyn, og blir derfor regulert på samme måte som NRK. Inntoget av
fjernsynskanaler i Norge førte til et større konkurransemarked. Dette kan dog både ha sine
fordeler og ulemper for programtilbudet: Det positive er at større konkurranse tvinger
kanalene til å ta mer hensyn til ønsker og behov fra flere målgrupper, og ikke bare en kulturell
elite (Syvertsen 1997: 119). Det negative er derimot at det blir færre seere per kanal og derfor
mindre penger å produsere fjernsyn for (Syvertsen 1997: 19). Hvilke løsninger
fjernsynskanalene benytter seg av for å løse dette problemet, skal vi se nærmere på nå.

2.3 Fjernsynskanalenes struktur
Det er viktig for lisensfinansierte kanaler å ikke miste attraktive målgrupper til fordel for
kommersielle kanaler, og fokuserer derfor på høy seeroppslutning (Østbye 1989: 45-46).
Kommersielle kanaler ønsker selvsagt også å ha høy seeroppslutning, men presses av deres
annonsører til å bli mer orienterte mot visse målgrupper (Syvertsen 1997: 133). Annonsørene
ønsker kun å betale for reklameplass dersom mange av seerne i tidsperioden reklamen blir vist
utgjør den målgruppen som annonsørene anser som potensielle kjøpere av det produktet de
reklamer for. Hvilke målgrupper som da er ideelle varierer i forhold til hvilket produkt det er
snakk om, men som regel er unge, kvinner og middelaldrende familier grupper som
annonsørene etterspør. Undersøkelser av publikums fjernsynsbruk, verdier, interesser og
kjøpekraft er derfor viktig informasjon for de kommersielle kanalene til å basere sin
programlegging på (Syvertsen 1997: 122). Fjernsynskanalenes sendeskjema er resultatet av
programleggingen, og består av faste plasser, eller «slots». Når målgruppene er kartlagt
12

En satellitt kan defineres som en gjenstand som er plassert utenfor jordoverflaten, og som kan motta og sende
ut signaler hvor som helst på jordkloden. Satellitt-TV er derfor digitale fjernsynssendinger, og som kan mottas
med en parabolantenne (Trees 1976: 405, Coleman og Rollet 1997: 6).
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plasseres de innenfor en fast plass, og det foretas så et utvalg av et type fjernsynsprogram som
passer denne målgruppen (Ellis 2000: 142).
Programtilbudet kan sies å være svært påvirket av at det er det komplette sendeskjemaet som
står i fokus for fjernsynskanalenes programlegging, og ikke de enkelte fjernsynsprogrammene
(Syvertsen 1997: 121, 130, Ellis 2000: 103). Årsaken til dette er at fjernsynskanalene ønsker
at seerne skal bli sittende og se på deres kanal fremfor å skifte kanal, og fører derfor den
samme programleggingsteknikken, som karakteriseres av å være horisontal og vertikal: Den
horisontale programleggingen består av at sendeskjemaene skal være gjenkjennelige fra dag
til dag og fra uke til uke, mens den vertikale programleggingen utgjør sammenhengen i
programskjemaet fra time til time. I et konkurransedyktig fjernsynsmarked er det viktig å
sette opp et sendeskjema som inneholder noe som den potensielle publikumsgruppen synes er
interessant, det må presenteres på en attraktiv måte og ikke minst ta hensyn til det resterende
programtilbudet som eksisterer på andre kanaler og som også kjemper om publikums
oppmerksomhet (Perebinossoff et.al. 2005: xvii). Flere fjernsynskanaler tilbyr i dag et
sendeskjema på 24 timer, noe som utfordrer fjernsynskanalene til å fylle opp sendeskjemaet
med flere fjernsynsprogrammer (Nelson 2006: 81-82). Fjernsynsserier som gjerne kan sendes
tretten uker frem i tid er derfor ideelt for programlegging. Fjernsynsserier er dessuten
produsert på en slik måte at publikum fortsatt skal være interessert i å se den neste episoden,
og utvikler gjerne et forhold til de faste karakterene i serien. Flere TV-serier er i samtiden
dessuten karakterisert av å være en hybrid av flere sjangerformer (Nelson 2006: 83). På denne
måten er det større sjanse for at flere publikummere vil interessere seg for TV-serien, da det
alltids vil være en eller flere elementer i programinnholdet som fenger.
Fjernsynsmediet er også strukturert på en slik måte at det er distraherende å se på fjernsyn,
spesielt på grunn av reklameavbrytelser da publikum gjerne benytter anledningen til å gjøre
andre aktiviteter samtidig eller istedenfor (Noël 2003: 267). Fjernsynsbruk kan derfor være en
sekundæraktivitet, og dette er et spesielt vanlig fenomen i forhold til bruk av bærbare
datamaskiner som folk tar med seg inn i stua og interagerer med samtidig som fjernsynet står
på i bakgrunn (Nicholas 2006: 153).

12

2.4 Målgruppen ungdom
Trine Syvertsen (1997: 97, 182) forklarer at fjernsynskanalen NRK mistet mange yngre seere
så fort denne publikumsgruppen fikk tilgang til andre kommersielle kanaler. Selv om BarneTV fortsatt stod sterkt, ble det et frafall blant barn og ungdom fra 9 år og oppover. Det skulle
derimot vise seg at et forsøk på å få tilbake de yngre seerne til kanalen var problematisk. NRK
mistet yngre seere til fordel for andre kanaler på ettermiddagen, samtidig som det også var
vanskelig å rekrutter målgruppen til deres ungdomstilbud på kveldstid. Ungdommene tenderte
til å heller ville se på utenlandske TV-serier fremfor ungdomsprogrammer produsert av NRK.
Foretrekker

virkelig

ungdommer

utenlandske

serier

fremfor

NRK-produserte

ungdomsprogrammer, og eventuelt hvorfor?
NRK3 er for øvrig en fjernsynskanal som ble åpnet høsten 2007, og var ment å treffe den
yngre delen av befolkningen som et underholdende gratisfjernsynsalternativ for aldersgruppen
15 – 40 år (NRK 2007). Sendeskjemaet på denne kanalen kjennetegnes av å ha en
barnesatsning, og da gå under navnet NRK Super, fra klokken 07:00 til 19:00 hver dag, for så
å bli rettet mot ungdom og oppover som NRK3 fra klokken 19:00 og utover. NRK lovet høy
kvalitet på fjernsynsprogrammene som blir sendt på kanalen, etter distribusjonsavtale med
den amerikanske betalingskanalen HBO, som er kjent for sin originale programlegging og
derfor slagord «It´s not TV. It´s HBO» (Leverette et.al 2008: 1). Med bakgrunn i Syvertsens
(1997) begrunnelser ønsker jeg nå og gå nærmere inn på teorien om medieimperialisme.

2.5 Medieimperialisme
Fra 1970 og begynnelsen av 1990-tallet ekspanderte det internasjonale fjernsynsmarkedet, da
amerikanskproduserte fjernsynsserier, som for eksempel Baywatch (TV2 Zebra/TV3) og
Beverly Hills 90210 (TV3/TVNorge), viste seg å være populære også internasjonalt
(Perebinossoff et al. 2005: 25). Fjernsynsmediet er fortsatt et globalt fenomen med mulighet
for tilgang til utenlandske kanaler, og fordi norske kanaler har en mengde, spesielt
amerikanskproduserte, fjernsynsprogrammer som fyller sendeskjemaet (Nelson 2006: 85).
Årsaken til at det er mer og mer vanlig å sende amerikanskproduserte fjernsynsprogrammer
på norske fjernsynskanaler, kan forklares med at amerikanske fjernsynsserier er produsert mer
profesjonelt og med et høyt budsjett (Coleman og Rollet 1997: 8). Etter at norske
fjernsynskanaler har utvidet sendeplanen til å gå døgnet rundt, har dette ført til en
medieglobalisering med blant annet en økning av importerte, utenlandske programmer
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(Aalberg

og

Elvestad

2005:

117-118,

122-123).

Både

repriser

og

importerte

fjernsynsprogrammer fyller fjernsynskanalenes sendetid fordi dette er økonomisk gunstig:
Egenproduksjon kan koste syv ganger så mer – eller hele 15 ganger så mye dersom det er
snakk om enkelte fiksjonsprogrammer (Schwebs og Østbye 1999: 75-76). Tendensen til
import av utenlandske programmer er høy blant små nasjoner i spesielt Europa, slik som
Norge (Barker 1997: 49). Konsumet av utenlandske programmer er derfor høy, og denne
medieglobaliseringen har ført til teorien om medieimperialisme, som går ut på at mediene
bidrar til at vi på verdensbasis blir mer like og at særlig USA øker sin sosiale kontroll
gjennom formidling av amerikanske verdier og livsstil (Aalberg og Elvestad 2005: 16).
Teorien om medieimperialisme har derimot møtt mye kritikk. Blant annet hevder Ellis (2006:
14) at dagens betydning av den globale landsby13 snarere formidler hva som differensierer
ulike verdenskulturer og verdier, fremfor at verdenen limes sammen som et helhetlig
fellesskap. Videre påpeker Tunstall og Machin (1999) at det ikke bare er amerikanske verdier
som dominerer i programmer som blir eksportert, da de hevder at medieglobaliseringen bærer
preg av å være angloamerikansk, altså en blanding av amerikansk og engelsk. Roland
Robertson (1992) poengterer dessuten at nasjonalstaten ikke blir svekket gjennom
medieglobalisering, men at mediene viser seg å være veldig glokaliserte14. Som et eksempel
kjøper norske fjernsynskanaler ofte programformater fra internasjonale produksjonsselskap
for så å produsere egne, nasjonale varianter (Waisbord 2005: 14-15).

2.6 Oppsummering
I dette kapittelet er det blitt presentert teorier som jeg mener kan være nyttige bidrag til en
videre forståelse av utvalgets fjernsynsbruk, opplevelse av den og programtilbudet. Først og
fremst har Bourdieus ([1979] 1984) teori om kulturell kapital vist hvordan programinnhold
kan kategoriseres som god/høy eller dårlig/lav, og det vil være interessant å se hvordan
ungdom selv oppfatter ulike programtyper. Økonomiske forskjeller mellom vestkant og
østkant er blitt påvist som mulig faktor for programvalg. Jeg har kartlagt hvordan utenlandske
kanaler har fått innpass i dagens overordnede fjernsynstilbud. Større konkurranse mellom
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Gjennom stadig flere teknologiske nyvinninger ekspanderer mulighetene for kommunikasjon, samtidig som
verden oppleves mindre, og dette fenomenet omtaler Marshall McLuhan ([1964] 2003: 6) som den globale
landsby. Hovedpoenget her er at elektronisk kommunikasjon reduserer betydningen av avstand i den forstand at
to personer på hver sin side av kloden kan kommunisere sammen.
14
Glokalisering er en sammensetning av begrepene globalisering og lokalisering, og går ut på at man gjennom
globaliseringsprosesser kan bearbeide innhold til å bli mer lokalt forankret (Robertson 1992: 173-174).
14

kanaler har likevel ført til at kanalene er blitt mer like i sin programleggingsstruktur, noe jeg
mener kan sette et spørsmålstegn om programtilbudet oppleves som ensartet. Ungdom viser
seg videre å være en utfordrende målgruppe for NRK, da publikumsgruppen helst ser på
utenlandske TV-serier fremfor norskproduserte ungdomsprogram. Medieimperialisme
kommer her inn i bildet, hvor ungdom som en lettpåvirkelig målgruppe kan innøve særlig
amerikanske verdier og holdinger. Med utgangspunkt i dette, ønsker jeg å finne ut om dette er
reelt for oppgavens utvalg.

15

3.

Teoretisk forankring

Det er flere aspekter som kan være med på å forklare og belyse utvalgets fjernsynsbruk og
opplevelse av den. Men kapittel 3 fremgår som en teoretisk forankring av den teorien som jeg
synes er mest relevant i forhold til oppgavens problemstillinger. For å forklare tendenser for
opplevelsen av fjernsynsbruket til ungdommene, og eventuelle forskjeller som foreligger
mellom de demografiske egenskaper som problemstillingen tar utgangspunkt i, ser jeg det
som en forutsetning å ha kjennskap til hvordan disse ulikhetene kan være med på å prege en
ungdoms identitet. Samtidig ønsker jeg også å få et innblikk i hvordan fjernsynsbruket til
ungdommene kan være med på å bidra til noe av deres identitetskonstruksjon. Jeg har derfor
delt dette kapittelet inn i to hoveddeler; identitetskonstruksjon og fjernsynsbruk.
Teorien er som nevnt selektert ut med utgangspunkt i problemstillingene, hvor jeg ønsker å
svare på hvordan ungdom opplever programtilbudet på tvers av deres demografiske
egenskaper. Fordi identitet er omfattende og komplekst, ønsker jeg å se på hvilke aspekter
ved fjernsynsbruk som kan være med på å stimulere identitetskonstruksjon. Jeg ønsker å
bruke teorien fra dette kapittelet til å skille mellom fjernsynsbruk som ungdommene ikke
finner nytteverdig for dem, og det fjernsynsbruket de ser en nytteverdi i.
3.1 fremgår som den delen som vil presentere teori om identitet, med fokus på ungdom
mellom 14 og 15 år. Videre vil jeg også nevne hvordan ungdommenes identitetskonstruksjon
kan være preget av de demografiske egenskaper som et individ kan bære, som hvilket kjønn
vedkommende er, hvilken etnisk bakgrunn han eller hun har. Den andre teoridelen omfatter
fjernsynsbruk og vil bli presentert under 3.2. Denne delen består av en presentasjon av
publikumsforskningen, men da med fokus på bruksstudiene og Cultural Studies. Videre
kommer jeg til å presentere prosesser som kan etablere fjernsynsvaner, og teori om hvilke
måter fjernsynsbruk kan være påvirket av flere faktorer. Til slutt kommer jeg til å
oppsummere kapittelet.
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3.1 Ungdomstiden og identitet
Identitet er et komplekst begrep fordi det omfatter så mange aspekter, og det er vanskelig å slå
fast noen ordentlig definisjon av begrepet (Erikson [1968] 1992: 13). Likevel legger den tyske
psykologen, Erik Homburger Erikson i sin bok Identitet. Ungdom og kriser ([1968] 1992) en
oppdeling av identitetskonstruksjon som en del av et individs livssyklus, hvor vedkommende
går gjennom en rekke stadier i løpet av sitt liv. Dette er faser som blir inndelt etter hvilken
aldersgruppe et individ er i, og omfatter spedbarnsperioden, den tidlige barndom,
barndommen, skolealderen, ungdomstiden og det han kaller for «hinsides identiteten»
(Erikson [1968] 1992). Han forklarer uttrykket «hinsides identiteten» som livet etter
ungdomsårene, hvor tidligere faser i livssyklusen fortsatt kan prege identiteten. Med andre
ord vil alle disse stadiene prege den endelige identiteten til et voksent menneske. I dette
avsnittet fokuseres det på ungdomstiden som er nåværende fase i niendeklassingers
livssyklus, som er den aldersgruppen denne masteroppgaven tar utgangspunkt i.
Ungdomstiden er det siste stadiet av barndommen (Erikson [1968] 1992: 149), og er en fase i
livet hvor man er helt opptatt av seksualitet og uvissheten angående den fremtidige rollen som
voksen (Erikson [1968] 1992: 121). I denne perioden er det vanlig at ungdom etablerer en
subkultur med noe som kan være en endelig identitetsdannelse, og innenfor disse
subkulturene er det gjerne moten som er det mest framragende rent fysisk. Subkulturene kan
dog også bare være en forbigående eller begynnende del av identitetsdannelsen; alt dette har å
si med tidligere faser i løpet av livssyklusen som påvirker den fasen de er i nå. Fremfor alt
trenger ungdommene å tenke over elementer fra barndomsstadiene som de trenger tid til å
integrere med den gjeldende identitetsfasen, hvor ungdommen blant annet må se ting i
sammenheng med samfunnet fremfor det tidligere erfarte barndomsmiljøet (Erikson [1968]
1992: 122). Det er spesielt viktig for ungdommers identitetsprosess å hele tiden sosialisere
seg med jevnaldrende (Erikson [1968] 1992: 149). Hos ungdom er det valg og avgjørelser
som nå, mer eller mindre valgfritt, opptar dem. Disse valgene og avgjørelsene fører dessuten
direkte til tanken om det å bli voksen. Ungdommer er dessuten nesten unormalt opptatt av hva
slags inntrykk de gjør på andre, spesielt i sammenheng med hva de føler og hva de er
(Erikson [1968] 1992: 121-122). En ungdom vil heller skuffe et voksent menneske enn å
tvinges til å handle på en måte som kan føre til at vedkommende vil fremstå i et dårlig lys
blant sine jevnaldrende. Slik sett kan man for eksempel forstå ungdommen som opposisjonell
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mot foreldrene, og at det heller er reglene blant ens egne ungdomsmiljø som gjelder framfor
de reglene som regjerer for eksempel i hjemmet eller på skolen.

3.1.1. Symbolsk interaksjonisme
Ungdoms opptatthet av hva slags inntrykk andre får av dem (Erikson [1968] 1992: 121), kan
ses ut i fra to prosesser ved identitetskonstrukjon; «jeg» og «meg». George Herbert Mead
(1934) påpeker hvordan sinnet og selvet utvikles gjennom sosiale kommunikasjonsprosser
ved bruk av symboler, og hvor disse symbolene inngår i det han kaller for symbolsk
interaksjonismeteori. Mead (1934: 15, 154-156) deler selvet opp i to elementer; «jeg» og
«meg». «Meg» kan karakteriseres som hvordan vi oppnår selvinnsikt ved å bruke andre
mennesker som speil. Hovedpoenget er at vi bruker andre menneskers reaksjoner på hva vi
gjør og sier til å reflektere over de handlingene vi foretar oss i en sosial kontekst – noe som
kan bidra til at vi gjør som andre forventer av oss. «Jeg» er derimot responsen på de
holdningene andre mennesker har. Sagt på en annen måte er «meg» et sett av holdninger man
selv får ved å reflektere over andre individer, mens «jeg» er en direkte respons på andres
holdninger. Ved å reflektere over andre samfunnsindivider ser man seg selv i lys av alle disse
ulike rollene man får oversikt over.
Den begynnende fasen ved en handling utgjør en gestus15. Mead (1934: 227) hevder at for at
kommunikasjon skal kunne foregå, må et individ ha kunnskap om hvordan andre mennesker
responderer på hans eller hennes handlinger, og at en gestus her fungerer som et meningsfylt
symbol. Denne prosessen karakteriseres som «jeg» og «meg». Fordi individet er et produkt av
samfunnet og derfor også sosial interaksjon, oppstår selvet idet individet blir et objekt for seg
selv. Mead (1934: 78) påpeker at individer først er objekter for andre mennesker, for så å bli
objekter ovenfor seg selv etter å ha observert perspektiver ved andre mennesker man
kommuniserer med. På denne måten lærer mennesker å se seg selv gjennom holdningene til
andre, og at man kun oppdager sin egen rolle i relasjon med andre. Koblet opp mot denne
undersøkelsen er det interessant å se om ungdommene kan basere noe av sitt fjernsynsbruk på
disse to ulike prosessene ved identitetskonstruksjon. Kan ungdommene selektere et
fjernsynsprogram ut i fra «meg»-perspektivet, og at ungdommene kan basere fjernsynsbruket
på hvordan de ønsker at andre skal oppfatte dem? Eller foregår fjernsynsbruket kun ut i fra et
«jeg»-perspektiv?
En gestus kan forklares som en symbolsk handling eller et tegn som et individ kan gi til et annet menneske,
slik at vedkommende skal være i stand til å være klar over intensjonene ved en handling (Mead 1934: 46).

15
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3.1.2 Ungdom med minoritetsbakgrunn
Mette Andersson (1996) har gjort en studie av innvandrerungdom og hva slags forutsetning
deres bakgrunn kan ha for deres identitetsutvikling i Innvandrerungdom, nettverk og etnisk
identitet. En studie av tokulturellhet. Først og fremst påpeker Andersson (1996: 5-6) at
grunnlaget for identitet er basert på at samfunnsindivider til stadighet er i relasjon med
hverandre, og at samhandlingen mellom disse individene foregår innenfor en bestemt
sosiokulturell kontekst, som kjennetegnes av å ha egne koder som setter grunnlaget for ideelle
atferdsmønstre (Andersson 1996: 6). Prosessen hvor ungdom med minoritetsbakgrunn
utvikler sin identitet, kan bli påvirket fra flere retninger. Deres foreldre kan ha en sterk
relasjonsfølelse til sitt opprinnelige land, og kan være med på å påvirke sitt barn – selv om
vedkommende er blitt født og blir oppvokst i Norge. Samtidig er også etnisk norske
ungdommer og andre ungdommer med minoritetsbakgrunn, påvirkningsledd i denne
identitetsprosessen. Ikke minst har også mediene noe å si for hvordan ungdom med
minoritetsbakgrunn utvikler sin identitet. Hva slags effekt disse ulike påvirkningsleddene kan
ha på en ungdom med minoritetsbakgrunn, vil bli påpekt i relasjon med begrepet
tokulturellhet.

3.1.2.1 Tokulturellhet
Ungdom med minoritetsbakgrunn som er født i Norge eller som tidlig i sin barndom har
kommet til Norge, vokser opp med norsk kultur, samtidig som de også må forholde seg til den
kulturen som deres foreldre er integrert i fra deres hjemland (Andersson 1996: 7). Dette er en
situasjon som kan defineres som tokulturellhet. Med kulturen fra foreldrenes hjemland på den
ene siden, og den norske kulturen på den andre, kan det sies at ungdom med
minoritetsbakgrunn vokser opp med en fot i hver leir. Disse ungdommene erfarer to kulturer
på en gang, som begge bestemmes av en egen sosiokulturell kontekst.
Når Mette Andersson (1996: 6) snakker om at tokulturellhet påvirker det gjeldende individets
identitet, har dette noe med deres oppfatninger og betraktninger å gjøre. Ungdom med
minoritetsbakgrunn utvikler forskjellig syn på ungdom og venner fra deres foreldres hjemland
og ungdom og venner fra det landet de bor og er oppvekst i. Dette forholdet påvirker også
deres oppfatning av seg selv innenfor disse relasjonene, noe som fører til mer generelle
betraktninger rundt deres relasjoner til begge kulturene.
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David A. Whetten og Paul C. Godfrey (1998) definerer motstridende identifikasjon som
”a condition in which part of the individual wants to identify with the orgaization (merge with) and
another part wants to disidentity (seperate from)” (Whetten og Godfrey 1998: 246).

Selv om dette beskriver forholdet for identifisering innenfor organisasjoner, mener jeg at
begrepet også kan knyttes til identitetskonstruksjoner som er preget av tokulturellhet.
Ungdom med minoritetsbakgrunn som vokser opp med en tilknytning til to ulike kulturer, vil
på en og samme tid både identifisere seg med og ta avstand fra deler av de to forskjellige
kulturene. Det kan forklares med at disse ungdommene ønsker en tilknytning til begge
kulturene, men beveger seg innenfor kulturer som har normer og verdier som ikke
nødvendigvis er identiske (Andersson 1996: 9-10). Det vil for de fleste ikke være mulig å
unngå, i en slik tokulturell situasjon, at disse to ulike verdi- og normsettene vil komme i
konfrontasjon med hverandre. Etnisk norske ungdommer kan også erfare konfliktskapende
situasjoner i forhold til deres identitet. Ethvert menneske får tildelt ulike roller i løpet av sitt
liv som kan skape visse forventninger av andre personer som har en relasjon til dette
mennesket (Bronfenbrenner 1979: 85). Rollefordelingen mellom det å være både student,
familiemedlem og ungdom kan skape både forvirring og være konfliktskapende på bakgrunn
av de ulike forventningene som hver av rollene krever. Det å være kul ovenfor kameratene
sine faller ikke inn under den samme rollen som en ungdomsgutt inntar ovenfor sin familie
eller et kjæresteemne; spesielt ikke dersom de ulike sammensetningene har forskjellige
definisjoner av hva det å være kul innebærer. En konfrontasjon av tokulturellhet er derimot
mye mer omfattende enn dette eksempelet, og identitetskonstruksjonen til minoritetsungdom
kan derfor sies å være mer konfliktskapende og omfattende (Andersson 1996: 9-10). Hvor
problematisk tokulturellhet kan være for minoritetsungdom har derimot relevans med hva
slags kontakt de har med andre som praktiserer den samme kulturen som foreldrene gjør
(ibid). Dersom de har jevnlig kontakt med en etnisk gruppe som dette, kan dette være med på
å styrke båndene og tilhørlighetsfølelsen til denne kulturen. Er kontakten derimot minimal,
utenom i familien, kan dette føre til at det blir vanskeligere for minoritetsungdom å godta
regler og normer som er annerledes enn hva etnisk norske ungdomskamerater forholder seg
til.
Urie Bronfenbrenner (1972: 22) snakker om et makro- og mikrosystem for sosialisering, og
hvor mikrosystemet består av de aktivitetene, rollene og relasjonene som foregår i hjemmet,
på skolen, i nærmiljøet, blant venner osv. Dette er det han kaller for den innerste sirkelen til et
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individ, og det er også her vedkommende handler, møter, påvirkes av og former oppfatninger
sammen med eller av andre mennesker og ting. Makrosystemet er derimot et mønster av
verdier, ritualer og tradisjoner som vedkommende kan identifisere seg med. Alt i alt vil
ungdom med minoritetsbakgrunn som i en eller annen grad opplever tokulturellhet, måtte
forholde seg til forskjellige verdier, noe som gjør at den vanlige identitetskonstruksjonen som
ungdom går igjennom blir mer kompleks enn hva den sannsynligvis er for etnisk norske
ungdommer. Deres sosiale atferd påvirkes av hva slags kultur og verdier som inngår i deres
identitetstilhørelse (Andersson 1996: 15), og det er derfor rimelig å anta at minoritetsungdoms
tokulturellhet kan ha betydning for deres opplevelse av programtilbud og programinnhold.
Det finnes ulike motiver for å benytte seg av fjernsynsmediet, og dette kommer jeg til å gå
mer inn på under 3.2.3 og 3.2.3.2.

3.1.3 Media og identitetskonstruksjon
David Gauntlett (2008: 15-16) viser til en rekke faktorer som henger sammen med en
identitetskonstruksjon; kjønn, etnisitet, klasse, alder, seksualitet, utdannelse, geografisk
stedsplassering, kulturell bakgrunn, tilgang til transport og kommunikasjon, kriminelt
rulleblad, og til og med fysiske aspekter ved kroppen som om man er overvektig eller
undervektig, kort eller høy, hårete eller skallet, om man går med briller, uvanlige klær eller
har piercing. Det er med andre ord snakk om mange faktorer, men jeg kommer ikke til å
diskutere alle disse mulige faktorene. Jeg har derimot nevnt minoritetsbakgrunn og kommer
også til å ta for meg geografisk stedsplassering og kjønn som mulige faktorer for
identitetskonstruksjon. Jeg kommer også til å koble dette opp mot identitetskonstruksjon
under ungdomstiden, og hvordan fjernsynsmediet kan være med på å påvirke denne
konstruksjonen.
David Gauntlett (2008: 1-2) påpeker at fordi mediene, og da også fjernsynsmediet, i dag
inneholder så mange bilder av og beskjeder om kvinner og menns seksualitet, at dette har sin
påvirkning på individers identitetskonstruksjon. Med dette mener han ikke at individer blir
direkte påvirket av hva de ser på fjernsynet, eller at de kopierer identitetsformer herfra, men at
fordi vårt fjernsynsbruk er såpass høyt, så har dette visse påvirkningseffekter.
“The media shows us situations and relationships from other people’s points of view – indeed, it is part
of the eternal fascination of drama that we can see ‘how the world works’ in lives other than our own.
This could hardly fail to affect our own way of conducting ourselves, and our expectations of other
people’s behaviour” (Gauntlett 2008: 2).
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Både lokale og nasjonale medier, som for eksempel fjernsynskanaler, vil på lang sikt legge
føringer for den nasjonale, kulturelle identiteten, ved å formidle de reglene, normene og
verdiene som er gjeldende (Aalberg og Elvestad 2005: 105-106). Medieglobalisering vil
kunne påvirke en global kultur gjennom moter, smak og internasjonale trender. Ikke bare kan
mediene gi skeive fremstillinger av enkelte grupper, noe som igjen vil påvirke vår egen
selvoppfatning og oppfatningen vår av andre, men mediene vil også gi et bilde av hva som
anses som viktig i et samfunn og hva man derfor bør være opptatt av. Fjernsynsmediet har
dessuten mye fokus på utseende og sex, og presenterer kroppstypeidealer for både menn og
kvinner, og serverer fjernsynsinnhold fullspekket med språklige og visuelle eksempler om
hvordan dating, intimitet, sex og romantiske forhold foregår (Ward et. al 2002: 96, Hofschire
og Greenberg 2002: 126). Dette har ført til stor bekymring for blant annet foreldre og
politikere, som stiller spørsmål om hvordan ungdom oppfatter dette og hvilke signaler dette
gir for hva som er viktig i samfunnet.

3.1.3.1 Medier som referansepunkt for identitetskonstruksjon
I tillegg til at ungdom med minoritetsbakgrunn kan oppleve konfrontasjoner med sin
tokulturellhet (Andersson 1996: 9-10), er de også en del av ungdomskulturen og forskjellige
subkulturer. Thomas Tufte (2003: 194) hevder at minoritetsungdom bruker mediene til å
navigere seg mellom de ulike kulturelle utgangspunktene som de har eller hører til. Ungdom
med minoritetsbakgrunn produserer med andre ord identitet og tilknytning på ulike nivåer ved
at de, på den ene siden, får kunnskap om lokal kultur i det landet de bor i, mens de på den
andre siden også kan få kunnskap om kulturen til foreldrenes opprinnelige hjemland. Videre
påpeker Tufte (2003: 183) at ungdom som tilhører en minoritetsgruppe gjerne bruker medier
til å forhandle og utvikle sin egen identitet, hvorpå de kan bruke mediene til å søke
informasjon om de ulike kulturene som påvirker identitetsprosessen. Det er derimot ikke bare
ungdom med minoritetsbakgrunn som kan bruke mediene som et referansepunkt for
identitetskonstruksjon. Anthony Giddens (1991: 4-5) påpeker at mediene utgjør en viktig rolle
som referansepunkt gjennom et individs identitetskonstruksjon. Han hevder at mediene har
innflytelse over identitetskonstruksjon ved at de viser til ulike livsstiler som det går an å velge
mellom. Fordi vi lever i et moderne samfunn i dag, og ikke i et konservativt samfunn, er ikke
identitet noe som er gitt. Det foreligger derimot en viss åpenhet for å kunne den livsstilen man
ønsker å leve, og som derfor blir en viktig del av identitetskonstruksjonen. En persons
identitet kjennetegnes ikke bare av oppførsel og relasjoner med andre mennesker, men også
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ved at den hele tiden former seg (Giddens 1991: 54). Ved å hele tiden interagere og oppleve,
mener Giddens (1991: 75) at selvet er som et reflekterende prosjekt, hvor individet selv er
ansvarlig for hva han eller hun ender opp som. Individet er altså selv ansvarlig ovenfor de
valgene han eller hun foretar seg, men hvilken livsstil vedkommende velger kan påvirkes av
hva han eller hun engasjerer eller involverer seg i.

3.1.4 Mediebildet og stigmatisering
Stigmatisering av sosiale grupper finner vi også i selve mediebildet. Dette kan forklares med
at mediene ønsker å fokusere mer på det dramatiske og avvikende, framfor det
ukontroversielle og hverdagslige (Allern 1996: 248). Nyhetsmediene er i utgangspunktet
problemorienterte, og derfor blir enkelte grupper stigmatisert på en negativ måte på grunn av
medienes fremstillinger. Minoritetsgrupper eller grupper som blir fremstilt på en stereotypisk
måte blir gjerne presentert som et offer eller som et problem. Dette danner grunnlag for at
mediene kan påvirke holdningene til majoriteten, samtidig som det også vil påvirke
selvoppfattelsen til minoritetene. Sagt på en annen måte påvirker mediene alle grupper og
deres identitetskonstruksjon, men dette skjer altså på helt forskjellige måter. Gönül Kivilcim
(1993: 154, 158) har gjennomført en undersøkelse om hva slags tillitt en gruppe tyrkiske
innvandrere har til norske fjernsynsnyheter, og kommet frem til at gruppen syntes de
nyhetssakene som ble belyst var svært preget av å være norsk. For det første hadde de ikke
noen form for identifikasjonsfølelse i forhold til hvordan nyhetene ble presentert. Det faktum
at både kvinner og menn er nyhetsankere, at nyhetsankerene og reportere snakker på en
likegyldig måte, snakker dialekt og kler seg stramt, var noen av årsakene til at den tyrkiske
gruppen ikke kunne bygge noen identifikasjonsfølelse i form av kulturelle særtrekk. For det
andre baserte mistilliten seg på at den representasjonen av minoritetsgrupper i det norske
nyhetsbildet, som den tyrkiske innvandrergruppen ikke følte stemte med virkeligheten. De
følte ikke at det norske nyhetsbildet gav et objektivt bilde av virkeligheten, men heller
subjektivt formidlet nyheter om et forhold de visste lite om.

3.2 Publikumsforskningen
Fokuset på publikumsforskning springer ut av at massekommunikasjon er mediert og ikke
direkte. Oppfatninger av medieinnhold som påvirkende og lesbare budskap har derfor ført til
utviklinger av forskningsområder som Jensen og Rosengren (1990) deler inn som fem
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hovedtradisjoner: effektforskning, bruksstudier16, litteraturkritikken, Cultural Studies og
resepsjonsforskning.
Publikumsforskningen har historisk sett vært opptatt av mediene som mektige og påvirkende
ovenfor et publikum. Tidligere teorier om mediebudskap som direkte påvirkende mot et
passivt publikum, har sin bakgrunn i publikumsforskningens tidligste røtter fra 1920-tallet;
effektforskningen. Etter hvert som nye medier ekspanderte, oppstod det moralsk panikk17 som
førte til at det ble forsket på området. Synet på publikum som passive har endret seg gjennom
historiske epoker, og er heller blitt karakterisert for å være aktive brukere av medieinnhold.
McQuail (2005: 403) deler publikumsforskningen inn som en økonomisk typologi, hvor han
skiller mellom forskning på publikum som enten strukturell, behavioristisk eller sosiokulturell. Den strukturelle publikumsforskningen kjennetegnes av å være publikumsmålinger
foretatt av medieindustrien, da det ble et økende behov for kjennskap til deres
publikumsgruppe så fort mediemarkedet ekspanderte. Dette innebærer for eksempel en
kartlegging av seertall for fjernsynskanaler, spesielt for å oppnå reklameinntekter. Det er også
viktig for mediebedrifter å vite om den sosiale komposisjonen av deres publikumsgruppe, for
å planlegge strategier for hvordan publikumsgruppen skal forholde seg trofaste og ikke søke
etter andre alternativer. Dette kan relateres til de ulike publikumsundersøkelsene som er blitt
nevnt under 1.1.
Den behavioristiske tradisjonen kan deles inn i to hovedtyper; effektforskningen og
bruksstudier. Effektforskningen karakteriseres av å være opptatt av medieeffekter, og hvor
publikum blir sett på for å lett bli påvirket, tillært eller endre atferd som et resultat av
eksponering for medieinnhold. Dette blir sett på som en enveisprosess, hvor publikum er
passive mottakere av stimulerende budskap som er interpretert i et medieinnhold. Den andre
hovedtypen er derimot mer rettet mot selve mediebruket, og hvor det fokuseres på publikum
som aktive og med kontroll over sine egne erfaringer med medieinnhold. Forskningen
innenfor mediebruk baserer seg derfor på grader av motiver publikum kan ha for seleksjon og
bruk av et spesifikt medium og medieinnhold. Selv om bruksstudiene er oppført som en
behavioristisk tradisjon i McQuails (2005: 403) økonomiske typologi, kjennetegnes ikke
16

På engelsk omtalt som Uses and Gratifications.
«Moralsk panikk» var spesielt rettet mot samfunnsgrupper som ble ansett for å være spesielt sårbare og
lettpåvirkelige, som barn, kvinner og individer som ikke var utdannet (Jensen og Rosengren 1990: 209).
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denne tradisjonen som å være direkte behavioristisk. Hovedfokuset innenfor denne
tradisjonen ligger på hvordan mediene kan tilfredsstille sitt publikum på sosiale måter, for
eksempel gjennom interaksjon og redusering av stress.
Den tredje og siste tradisjonen som faller innenfor McQuails (2005: 404) økonomiske
typologi er det han kaller for den sosio-kulturelle, og har nesten utelukkende et fokus på
populærkultur. Teorien om medieinnhold som innbakte og påvirkende budskaper tilbakevises
innenfor denne tradisjonen, og anser heller mediebruk som et viktig aspekt ved hverdagslivet.
Mediebruket blir antatt for å ha bestemte sosio-kulturelle sammenhenger hvor et
medieinnhold blir tillagt mening ut i fra bakgrunn.
I forbindelse med denne masteroppgaven ønsker jeg å utdype to tradisjoner innenfor
publikumsforskningen ytterligere, henholdsvis bruksstudietradisjonen og Cultural Studies. Jeg
ser på begge tradisjonene som relevante for fokuset i denne oppgaven, da jeg ønsker å finne ut
hvordan oppgavens utvalg benytter seg av fjernsynsmediet, og hvilke erfaringer og opplevelse
de får gjennom dette fjernsynsbruket. Med sistnevnte forskningstradisjon ønsker jeg å se
nærmere på hvordan et kulturelt utgangspunkt kan være med på å gi mening til fjernsynsbruk,
og på hvilke måter.

3.2.1 Bruksstudier
Man kan lokalisere begynnelsen på bruksstudieforskningen fra de tidlige 1940-årene, hvor det
ble forsket på hvilke funksjoner et spesifikt medium eller medieinnhold kunne ha for en
bruker, og kan kjennetegnes av å være opptatt av 1) sosiologiske og psykologiske kilder ved
2) behov som frembringer 3) forventninger om at 4) massemediene eller andre kilder kan føre
til 5) ulike mønstre ved mediebruk som resulterer i 6) tilfredsstillelse av behov og 7) andre
utilsiktede konsekvenser (Katz et.al. [1974] 2003: 36-37). På 1960- og 1970-tallet ble
bruksstudier en egen forskningstradisjon, og kan sies å ha gjennomgått fire utviklingsfaser:
”(…) moving from prima-facie descriptions, to typological efforts building on systematic
operationalizations of central variables, to efforts at explanition, to systematic theory building” (Jensen
og Rosengren 1990: 210).

Uansett hvilket fokus undersøkelser innenfor bruksstudietradisjonen har, kan det derimot
påpekes at tradisjonen generelt sett fokuserer på mediebruk med utgangspunkt i et aktivt
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publikum, fremfor et fokus på det teknologiske, estetiske, eller ideologiske ved medier (Katz
et.al. [1974] 2003: 37).
Tradisjonen utviklet seg som en reaksjon på effektforskningens tanker om publikum som
passive mottakere, og kan plasseres innenfor medieeffektparadigmet18; begrensede effekter.
Tradisjonen setter individet i sentrum og fokuserer på hvordan enkeltindivider inntar en aktiv
rolle i det de integrerer seg i og interagerer med medier (Jensen og Rosengren 1990: 210).
Tradisjonen ser på publikum for å ha behov som de søker etter gjennom sitt mediebruk, og
ønsker å forklare hvordan enkeltindivider bruker mediene til å tilfredsstille disse behovene.
Fokuset er altså å kartlegge de medievalgene som publikum foretar seg etter sine egne behov,
og hvordan disse underliggende behovene kan tilfredsstilles gjennom deres mediebruk.
Bruksstudiene anser for eksempel fjernsynsbrukere til å selektere spesifikke programtyper til
å oppfylle deres behov for informasjon, underholdning, avløsning fra kjedsomhet, og antar at
fjernsynstittere foretar bevisste valg for hva de ønsker å konsumere, på samme måte som de
bestemmer hvordan de ønsker å tolke fjernsynsinnholdet og hva som anses som viktig for
dem med utgangspunkt i hvilke holdninger, trossyn, verdier og personlig identitet de har
(Oppliger 2007: 201). Relatert til ungdommers fjernsynsbruk er det aktuelt for meg å
undersøke hvilke behov som kan stimuleres gjennom deres fjernsynsbruk. Er det slik at
ungdommene kan ha et behov for identifisering med enkelte karakterer på fjernsynet som kan
fremstå som rollemodeller for dem, og selekterer de bevisst ut fjernsynsinnhold fordi de kan
relatere seg selv til dette?
Philip Elliott (1974) har utarbeidet en av de mest kritiske artiklene om bruksstudietradisjonen,
og hevder at tilnærmingen blant annet er alt for mentalistisk, individualistisk og
funksjonalistisk (Elliott 1974: 252-253). Med mentalistisk mener han at tradisjonen baserer
seg på mentale tilstander og prosesser, noe han anser som et komplekst forhold og som derfor
kun kan vurderes indirekte. At tradisjonen også er individualistisk forklarer han med at
tilnærmingen omhandler individuelle prosesser som ikke kan transporteres til sosiale
prosesser på noen meningsfulle måter, og at tilnærmingen derfor har et alt for høyt
generaliseringsnivå i forhold til forklaringskraft. Med funksjonalistisk snakker han særlig om
behovsbegrepet, noe han er spesielt kritisk til (Elliott 1974: 250). Han mener det er naivt å
knytte generelle menneskelige behov opp mot mediebudskap som stabile tilfredsstillinger,
18

Medieeffekter kan klassifiseres innenfor tre hovedparadigmer; injeksjonssprøyte-modellen (stimulus-respons),
begrensede effekter og kraftige til begrensede effekter (Oppliger 2007: 200-201).
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spesielt fordi bruksstudiene ikke har fokus på analyser av medietekstene som forventes å
skulle tilfredsstille menneskers behov. Han påpeker også at det er problematisk å studere
forholdet mellom holdninger og atferd og å identifisere de instinktene et individ har.
Sven Windahl (1981) hevder derimot at behovsbegrepet er nødvendig å bruke innenfor
bruksstudietradisjonen, fordi han mener det er naturlig å ta utgangspunkt i de behovene som
publikum har når man skal studere mediebruket deres. Til tross for Elliotts (1974) kritikk, har
bruksstudietradisjonen dessuten kommet med viktige bidrag for publikumsforskningen, blant
annet McQuails (2005: 423) typologi over de medierelaterte behovene som fjernsynsseere kan
ha. Dette innebærer at det velges ut medieobjekter som gir fjernsynsseerne personlige
gevinster, men at publikum er formet på en slik måte at man kan finne likheter ved personlige
behov, interesser og smak. Typologien springer derfor ut som en kartlegging av de viktigste
tilfredsstillelse som mediene kan gi sitt publikum (McQuail 2005: 425). Dette er avledning
som fungerer som en virkelighetsflukt fra hverdagslige rutiner og problemer, selskap hvor
tilskuerne får et sosialt utbytte av å se på fjernsynet, og personlig identitet som går ut på at
tilskuerne kan identifisere seg med noen de ser på fjernsynet, noe som de kan bruke som en
preferanse til å utvikle og forsterke sin egen identitet og verdier fra. Den fjerde og siste
tilfredsstillingen i typologien er følelsen av overvåking, altså at man bruker fjernsynet som en
kilde til informasjonssøking, noe som fungerer som en betryggelse i den forstand at man blir
informert om hva som foregår her i verden.

3.2.2 Cultural Studies
Cultural Studies19 kan sies å ha det samme utgangspunktet som bruksstudier ved å sentrere
mediebruket på publikum, fremfor hva mediene gjør med publikum. I motsetning til
bruksstudier, som har fokus på psykologisk og sosiologisk teori, er kulturstudier derimot
opptatt av humanistiske og samfunnsvitenskapelige teorier (Jensen og Rosengren 1990: 212215). Mye arbeid innenfor Cultural Studies studerer prosesser ved massekommunikasjon som
et integrert aspekt ved sosiale aktiviteter eller hverdagsvaner som ses på som meningsfulle for
et enkeltindivid. Tradisjonen fokuser på hvordan en prosess mellom mediene og for eksempel
en fjernsynsseer er forårsaket av sosial og kulturell praksis, samtidig som dette forholdet
problematiseres, og studier av hvordan de henger sammen er motiv for hvordan det igjen kan
slå tilbake på sosial praksis. Cultural Studies kombinerer et fokus på medietekster og –
19

Sigurd Høst (1998: 12) påpeker at kulturstudier ikke er en egnbar oversetning av Culture Studies, da han
mener at kulturstudier gir helt gale assosiasjoner. Jeg velger derfor å benytte meg av den engelske navnet.
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innhold, samtidig som tradisjonen ser på hvordan dette medieinnholdet blir oppfattet og
mottatt av publikum (Jensen og Rosengren 1990: 217). Cultural Studies er opptatt av
massemediene som ideologiformidlere og hvordan folk gjennom sine kulturelle
uttrykksformer kan motstå en dominerende ideologi (Jensen og Rosengren 1990: 212-213).
En dominerende ideologi forekommer innenfor hegemoniske20 samfunn, hvor hegemoni kan
defineres som at en spesifikk gruppe i samfunnet, ofte en elite, bestemmer den rådende
ideologien, uten å møte noen motstand fra de andre samfunnsmedlemmene, som tar
maktfordeling og de elitiske verdiene som inngår i ideologien, for gitt (Joseph 2002: 219220). Cultural Studies skiller seg ut som forskningstradisjon blant annet ved å finne ut
hvordan ideologi blir lest av publikum, og Stuart Hall (1980) og David Morley (1980) har her
blant annet vært to viktige bidragsytere for forskningstradisjonen.
Halls (1980: 128-130) kommunikasjonsmodell «koding-dekoding21» er en teori om hvordan
mening blir til, og er et semiotisk alternativ til den lineære kommunikasjonsmodellen
«sender-budskap-mottaker». Denne modellen er blitt kritisert nettopp fordi den er for lineær,
og fordi den har et fraværende forhold til hvordan relasjoner kan formes ulikt med forskjellig
utgangspunkt, og ikke minst fordi dette forholdet er mer komplekst enn en usammensatt
utveksling av mediebudskap. «Koding-dekoing»-modellen tar derimot utgangspunkt i at
kommunikasjon blir sett på som utveksling av mening, og at når publikum leser en gitt tekst,
så tildeler også leseren teksten en individuell mening. Meningsproduksjonen muliggjøres av
koder som brukes for å tolke budskap, og disse kodene samsvarer ikke nødvendigvis med de
kodene som senderen har lagt til grunn. Resultatet blir at mottakeren kan tolke en tekst og
komme frem til et budskap som er annerledes fra det budskapet som senderen ønsket å
formidle i utgangspunktet. Hall (1980) poengterer at alle tegn og tekster er polysemiske, altså
flertydige, og at en mottaker kan lese en tekst på flere måter.
David Morleys (1980) studie av fjernsynspublikum har vært et viktig bidrag innenfor
publikumsforskningen.

Studiets

fokus

baserte

seg

på

hvordan

tolkning

av

fjernsynsprogrammer kunne variere i relasjon til sosial og kulturell bakgrunn, og om
dekoding av fjernsynsprogrammene foregikk i form av en dominant, forhandlet eller

20

Hegemoni er et typisk fenomen i klassedelte samfunn hvor en av klassene dominerer, uten at den dominerende
ideologien blir opplevd som påtvunget (Joseph 2002: 219).
21
Omtalt som encoding/decoding på engelsk.
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opposisjonell leserposisjon22. I studien fant han blant annet ut at medlemmer innenfor en gitt
subkultur gjerne tenderte til å dele kulturelle orienteringer for å dekode meninger på
spesifikke måter som er formet av deres delte kulturelle struktur og praksis. Han fant også ut
at forskjelle posisjoner innenfor sosiale strukturer som klasse, rase og kjønn, kan tendere mot
å ha forskjellige koder og bestå av ulike subkulturer. Morley (1980: 6) påpeker også at
fjernsynsbruk kan foregå innenfor sosiale omstendigheter og at effekter ved dette
fjernsynsbruket utvilsomt kan bli formidlet gjennom andre sosiale innflytelser. Selv om denne
masteroppgaven ikke ser direkte på leserposisjoner, er det likevel interessant å legge vekt på
noe av det Morley (1980) her indikerer. Er det sånn at sosiale omgangskretser kan influere til
fjernsynsbruk? Og vil selektering av fjernsynsinnhold i noen grader basere seg på
ungdommenes kjønn, geografisk plassering og etnisk bakgrunn?

3.2.3 Publikumsmotiv
I følge McQuail (2005: 420-421) har publikum ulike motiver for å bruke massemedier, og
deres ønsker om å bli tilfredsstilt av det som er å finne på fjernsynsskjermen varierer fra
hvilke forventninger de har. Det finnes mye forskjellig teori om hvilke motiver og ønsker
publikum har til mediene, men det er likevel alltid vanskelig å forklare publikums personlige
valg og ønsker. Årsaken til dette er fordi valg og ønsker for det første må vurderes
individuelt, men også fordi det finnes andre faktorer som virker inn på hva publikum
eksponeres for av medieinnhold. Avgjørende faktorer kan være hva slags muligheter en
fjernsynsseer har av antall kanaler å velge mellom, hva slags preferanser vedkommende har
gjennom sitt sosiale miljø og livsstil, samtidig som tilfeldige omstendigheter også har sin
innvirkning (McQuail 2005: 421). Når man ønsker å forklare mediebruk kan man enten se på
mediebruket fra et medieperspektiv, eller fra et publikumsperspektiv (McQuail 2005: 420).
Fra et medieperspektiv er det vanlig å stille spørsmål om hvordan faktorer som innhold,
presentasjon og omstendigheter hjelper å trekke til seg et publikum og hvordan man kan
opprettholde publikumsinteressen, og kan relateres til tidligere fremstilt teori om
22

Dette er de ulike leserposisjonene som Stuart Hall (1980: 136-138) legger til grunn i sin
kommunikasjonsmodell (koding-dekoding): En dominant leserposisjon karakteriseres av at leseren deler de
samme oppfatningene av mening om verdier, holdninger og trossyn som fjernsynsprogrammet er blitt kodet i, og
derfor aksepterer fjernsynsprogrammets foretrukne lesning. Forhandlet lesning karakteriseres av at leseren
aksepterer deler av den foretrukne lesingen, men justerer den til å reflektere sin egen posisjon og interesser.
Opposisjonell lesning er derimot en leserposisjon hvor leseren ikke deler noen av de meningene som er blitt
kodet i fjernsynsprogrammet, og avviser derfor den foretrukne lesningen og tolker heller fjernsynsprogrammet
på en alternativ måte, med utgangspunkt i sine egne sosiale og kulturelle rammer.
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publikumsundersøkelser (jamfør 1.1). Når man stiller spørsmål fra et publikumsperspektiv er
det derimot mer ideelt å se på hva som påvirker individuelle valg og medieadferd. Jeg
kommer til å konsentrere meg om publikumsperspektivet i min oppgave, da jeg er mest
interessert i å finne ut hva som får en fjernsynsseer til å foreta de valgene han eller hun gjør,
og om det gjeldende tilbudet tilfredsstiller de motivene og kravene som vedkommende sitter
inne med. Følgende kommer jeg til å presentere to modeller, en som kan forklare etableringer
av fjernsynsvaner under 3.2.3.1, og en modell som kan forklare publikumsdannelse under
3.2.3.2.

3.2.3.1 Forventningsverdi-teori
Palmgren og Rayburn (1985) har utviklet en modell som forklarer en prosessuell utvikling av
et publikums vanemønster for mediebruk, som senere er blitt videreutviklet av Denis McQuail
(2005).

Figur 1: En modell for forventningsverdier av GS og GO (Palmgren og
Rayburn 1985: 64).

McQuail (2005: 427) hevder at det meste av teori som tar for seg personlige motivasjoner for
mediebruk tar utgangspunkt i ideen om at mediene tilbyr belønninger som blir forventet av
sitt potensielle publikum gjennom tidligere erfaringer. Enkeltindividene bruker altså sine
tidligere erfaringer, for eksempel at de har oppdaget en favorittsjanger eller at et typisk
medieinnhold er spesielt fengende, som en veiledning for deres fremtidige valg. Publikums
forestillinger, verdier og personlige preferanse bestemmer deres holdninger mot mediene, som
altså baserer seg på deres erfaring. Ser man på modellen er (X) medieobjekter som publikum
søker å oppnå en tilfredsstillelse ut i fra (Palmgren og Rayburn 1985: 63-64). Et medieobjekt
kan være et medium, et enkelt fjernsynsprogram eller en spesifikk innholdstype. Den enkelte
tilskuer vil ha en subjektiv sannsynlighetstro om at medieobjektet vil oppfylle de
forventningene (gratifications sought; GS) de besitter, mens de etter selve mediebruket vil
evaluere om forventningene er blitt tilfredsstilt (gratifications obtained; GO) eller ikke.
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Gjennom publikummets medieatferd vil forventninger og tilfredsstillelse trinnvis øke over tid,
basert på deres tidligere erfaringer med medieobjektene. Selve mediebruket vil bli formet av
at fjernsynsseeren unngår enkelte medieobjekter som han eller hun har dårlige erfaringer med,
på samme måte som vedkommende vil tiltrekkes av medieobjekter som han eller hun har
positive erfaringer med i ulike grader – for eksempel at det finnes enkelte karakterer i et
medieobjekt som han eller hun er fornøyd med, eller at GO er større enn GS (Palmgren og
Rayburn 1985: 68). Forholdet mellom GS og GO kan settes opp i en formel slik at man kan få
svaret som en tallstorhet. Jeg ser det derimot ikke som hensiktsmessig å ta i bruk selve
formelen. Det er likevel interessant å basere prosessen i modellen som en referanseramme for
hvordan utvalget etablerer fjernsynsvaner ut i fra erfaringer om hvilke fjernsynsprogram som
er tilfredsstillende, GO, etter en evaluering av spesifikke fjernsynsprogrammer, GS.

3.2.3.2 Modell for publikumsdannelse
James G. Webster og Jacob J. Wakshlag (1983: 430) påpeker i sin artikkel A Theory of
Television Program Choice at forståelse for og spådommer om valg av fjernsynsprogrammer
lenge har vært noe som har opptatt både akademikere og medieindustrien, men at det likevel
eksisterer lite relevant teori på området. Både bruksstudier og markedsstudier basert på
modellforklaringer av valg, som har dominert det teoretiske rammeverket på studieområdet,
har i følge Webster og Wakshlag (1983: 430-432) mislykkes i å fremskaffe forklaringer på
valg av spesifikke fjernsynsprogram. Denis McQuail et.al (1972: 162) støtter også opp om
denne kritikken, og fastslår at ”the relationship between content categories and audience
needs is far less tidy and more complex than most commentators have appreciated”. På
bakgrunn av dette utviklet Webster og Wakshlag (1983: 430) en modell som forklarer
prosessen rundt valg av et fjernsynsprogram, med utgangspunkt i flere teoretiske perspektiver
som er konsekvent med empirisk dokumenterte mønstre for valg. McQuail (2005) har derimot
videreutviklet denne modellen i senere tid, hvor han har ekspandert modellen til å ikke bare
gjelde valg av fjernsynsprogrammer, men valg av medieinnhold på et generelt basis. Jeg
kommer til å vise til Webster og Wakshlags (1983) modell i denne oppgaven, da det er
fjernsynsbruk som står sentralt, men kommer også til å inkludere noen av McQuails (2005)
forklaringer for medievalg som jeg mener kan utfylle Webster og Wakshlags (1983)
forklaringer. Modellen viser til flere essensielle faktorer som påvirker medievalg, og som til
sammen utgjør en sekvensiell prosess for publikumsdannelse. Tidligere antakelser om at det
kun er preferanser som bestemmer valg av fjernsynsprogram, bortviser Webster og Wakshlag
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(1983: 432-443) ved å vise til noen av disse faktorene. De påpeker at modellen kan brukes
som en foreløpig guide til å forhandle mønstre ved programvalg. I denne undersøkelsen vil
modellen sammenlignes med mønstre og tendenser fra datainnsamlingen. Jeg kommer
følgende til å forklare modellen og de faktorene som kan påvirke en fjernsynsseers
programvalg.

Figur 2: En modell for valg av fjernsynsprogram (Webster og Wakshlag 1983: 433).

Som modellen viser er det en rekke faktorer som stimulerer til valg av fjernsynsprogram.
Fjernsynskanalenes programlegging, eller struktur, er en medvirkende faktor for
programvalg, hvor det kun går an å velge ut et program som eksisterer av de programmene
som er tilgjengelige. Markedsstudier innenfor fjernsynsbruk har funnet mønstre blant
fjernsynsseere som karakteriseres av denne programleggingen, hvor ulike seergrupper skiller
seg fra å være enten lojale ovenfor en spesifikk kanal, channel loyalty, eller et spesifikt
fjernsynsprogram, repeat viewing, eller seere som har en tendens til å jevnlig eksponere seg
for flere programmer innenfor en kanal, inheritance effects (Webster og Wakshlag 1983:
434). Markedsundersøkelser om seeroppslutning og karakteristikker ved de enkelte kanalenes
programlegging, og diverse kjennetegn ved ulike seergrupper sier likevel lite om valg av
programinnhold, og kan like gjerne være tilfeldig. Modellen er derfor heuristisk, altså at den
gir praktiske resultater uten at man vet om det skyldes tilfeldigheter eller noe annet. Som
tidligere nevnt, påpeker McQuail (2005: 421) at det er vanskelig å forklare hvilke motiver
publikum har for mediebruk, men modellen viser likevel til at en fjernsynskanals struktur er
en innvirkende faktor, og prosessen for valg av program er påvirket av en interaksjon mellom
publikum og det mediet de benytter seg av. Et endelig programvalg er derfor et resultat av en
kontinuerende prosess med gjensidig orientering og tilpasning, og hvor flere essensielle
faktorer som påvirker medievalg til sammen utgjør en sekvensiell prosess for
publikumsdannelse (McQuail 2005: 428-429).
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En annen medvirkende faktor for programvalg er påvirket av hvilke preferanser en
fjernsynsseer har (Webster og Wakshlag 1983: 436). Dette inkluderer personlig smak og
preferanser som setter grunnlag for hva slags sjangere, formater og spesifikke innholdstyper
som en fjernsynsseer foretrekker. McQuail (2005: 441-442) hevder at publikum forventer at
media tilpasser seg bestemte normer for god smak og moralitet, og noen ganger også til andre
verdier, for eksempel verdier innenfor lokalsamfunn, patriotisme og demokrati. Private
normer som er basert på personlig smak og preferanser korresponderer derfor ikke
nødvendigvis med de normene som ligger til grunn hos et massepublikum som helhet, og
derfor foreligger det en rangeringsordning som reflekterer tradisjonelle kulturelle verdier og
smak. Men verdiuttrykk i programinnhold involverer ofte avstander mellom for eksempel en
fjernsynskanal og en annen, og en sjanger og en annen. Publikum stiller for eksempel større
krav til troverdighet og objektivitet innenfor nyhetssjangeren, fremfor medienes egne
rettigheter til ytringsfrihet.
Tilgjengelighet er også en faktor som inngår i Webster og Wakshlags (1983: 437) modell, og
er relatert til hvor man befinner seg i det aktuelle tidspunktet som man ønsker å for eksempel
se på et spesielt fjernsynsprogram. Man kan være hjemme, på arbeid eller på ferie, noe som
kan sette begrensninger for tilgjengeligheten. Økonomiske forhold påvirker dessuten også
tilgjengeligheten. Det er ikke sikkert en fjernsynsseer er villig til å betale ekstra for å få
tilgang til flere kanaler. Er man interessert i å se på et spesifikt fjernsynsprogram som sendes
på en kanal man ikke har, eller som sendes i et tidspunkt man befinner seg i omgivelser som
reduserer tilgangen, så påvirker dette selvsagt en fjernsynsseers programvalg. Webster og
Wakshlag (1983: 438) påpeker at tilgjengelighet er den eneste faktoren som sannsynligvis
forhindrer en fullkommen forklaring på fjernsynsbruk, da den ikke kan være med på å
forklare innholdsbaserte mønstre for fjernsynsbruk.
Behov er som tidligere nevnt et komplekst begrep (jamfør 3.2.1), men inngår likevel i
modellen som en medvirkende faktor. Hva slags behov en fjernsynsseer har påvirker både hva
slags preferanser man har i forhold til programtyper, men også hva man spesifikt foretrekker
av disse programtypene. Her er det også verdt å nevne McQuails (2005) typologi av de
viktigste tilfredsstillingene fjernsynsmediet kan gi sitt publikum, og som tidligere er blitt
nevnt under 3.2.1.
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Med seergruppe mener Webster og Wakshlag (1983: 440) at fjernsynstittere har en tendens til
å gjerne se på fjernsynet i grupper. Dette påvirker derimot valg av fjernsynsprogram, og de to
forskerne utdyper dette ved å vise til hvordan en individuell persons preferanser for
programtyper kan ta en beslutning om programvalg på vegne av hele seergruppen. Det har
derimot også noe å si hvor man befinner seg. Sitter man i sin egen stue kan det forekomme at
man eksponeres for noe som andre familiemedlemmer har valgt å se på. Man kan også se på
et fjernsynsprogram sammen med andre venner, hvor det viser seg at noen i seergruppen har
spesielt sterke preferanser i forhold til det spesifikke fjernsynsprogrammet. McQuail (2005:
443) poengter dessuten at selv når vi ser på fjernsynet alene, og selv velger fjernsynskanal og
et spesifikt fjernsynsprogram, så kan vi fort mislike enkelte aspekter ved medieinnholdet, da
det eksisterer en stor rekkevidde for negative reaksjoner til mediene. Hele tiden må vi
selektere og evaluere, og dette inkluderer også å ta det valget å ikke se på noe vi misliker.
Seerbevissthet er også en medvirkende faktor i følge Webster og Wakshlag (1983: 442). Det å
være bevisst ovenfor de valgene som er tilgjengelige har noe å si for en fjernsynsseers
programvalg. Dersom en fjernsynsseer har mange kanaler og programmer å velge mellom,
kan det tenkes at mye av valgbeslutningene bestemmes av impulsive handlinger. Webster og
Wakshlag (1983: 442) understreker at selv om aktive fjernsynsseere kanskje planlegger sitt
mediebruk mer enn det passive fjernsynsseere gjør, så betyr ikke det at passiv
fjernsynseksponering bare baserer seg på tilfeldigheter23. Selv om det se på fjernsynet i bunn
og grunn er en passiv handling, så velger likevel fjernsynsseerne aktivt mellom de
mulighetene de har fremfor dem.
Webster og Wakshlag (1983: 438) inkluderer ikke demografiske egenskaper i sin modell. De
påpeker at egenskaper som dette kan samsvare med behov og derfor forklare valg og
fjernsynsatferd. Derimot hevder de at demografiske egenskaper ikke er forklarende variabler i
seg selv, og derfor ikke kan bidra til noen nytteverdige forklaringer ved valg av
fjernsynsprogram. McQuail (2005) har på den andre siden inkludert de to faktorene
personlige attributter og sosial bakgrunn og miljø som medvirkende faktorer i sin
videreutviklede modell. Med personlige attributter mener McQuail (2005: 436) kjønn, alder,
familieposisjon, arbeidssituasjon, livsstil med mer, og er derfor fordelaktig å inkludere i
23

En aktiv fjernsynsseer kan defineres som en person som motiveres av et begjær om å få se et spesifikt
programinnhold, mens en passiv fjernsynsseer kan defineres som en person hvor tilgjengelighet determinerer
fjernsynstittingen, og ikke et spesifikt innhold (Webster og Wakshlag 1983: 437).
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denne oppgaven. At fjernsynsbruk kan være kjønnsbasert er spesielt utarbeidet innenfor
resepsjonsforskning, og det er blitt funnet ut at enkelte typer media spesifikt er blitt produsert
for et kvinnelig publikum, på samme måte som også et mannelig publikum blir servert med
karakteristiske medietyper og sjangere. Det er uttallige indikasjoner i forskning om
mediebruk at kjønnsforskjeller blir assosiert som ulike preferanser og tilfredsstillelser. David
Morley (1992: 147, 151) fant blant annet ut at det var typisk at menn ønsket å kontrollere
kveldstittingen på fjernsynet, og derfor var det familiemedlemmer som stort sett hadde
kontroll over fjernsynskontrollen. Kvinnene derimot viste seg å klage over hvordan mennene
deres hele tiden brukte fjernkontrollen til å bytte fra kanal til kanal, da kvinnene helst bare
ville sette seg til ro med et enkelt fjernsynsprogram. Kvinner var derimot mer sannsynlige til
å gjøre andre ting mens de så på fjernsynet, for eksempel å snakke. Når McQuail (2005: 436)
nevner sosial bakgrunn og miljø, dreier dette seg om geografisk beliggenhet, utdannelse,
sosial klasse, religion, og kulturelle, politiske og familiære forhold. En av programstillingene
i denne undersøkelsen er om det foreligger noen forskjell blant utvalget på Oslos østkant og
Oslos vestkant, og mellom etnisk norske ungdom og ungdom med minoritetsbakgrunn. Jeg
mener derfor det er verdt og også ta med sistnevnte faktor for valg av fjernsynsprogram.

3.3 Oppsummering
Første del av dette kapittelet har presentert teorier om identitet og knyttet dette opp mot
ungdom og minoritetsungdom. Vi har sett hvordan fjernsynsbrukere kan bruke mediene til
inspirasjon for identitets– og livsstilformer, og hvordan minoritetsungdom kan oppleve en
mer kompleks identitetskonstruksjon enn det etnisk norske ungdommer gjør, og derfor gjerne
bruker mediene til å navigere seg mellom sin tokulturellhet. Vi har også sett hvordan
fjernsynsmediet kan fremstå som å være stigmatiserende, og at dette kan konsekvenser for
hvordan majoriteten oppfatter enkelte minoritetsgrupper i samfunnet. Den andre delen av
kapittelet har fokusert på publikumsforskningen, med en utdypning innenfor bruksstudie– og
Cultural Studies-tradisjonen. Det er blitt vist til hvordan fjernsynsbruk kan bestå av å aktivt
selektere og velge etter egne preferanser og behov (bruksstudier), og hvordan medieinnhold
kan tolkes ulikt ut i fra det kulturelle og sosiale utgangspunktet du har, og at hegemoniske
budskap derfor ikke følger en typisk lineær kommunikasjonsmodell (Cultural Studies). Videre
er det blitt vist til hvordan fjernsynsbruk og valg av programinnhold kan være påvirket av
flere faktorer, og hvordan erfaringer med fjernsynsbruk øker bevissthet ovenfor hvilke
preferanser man har i forhold til programtyper og sjangere.
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4.

Metode

I dette kapittelet kommer jeg til å gjøre rede for hvilke metodiske tilnærminger jeg har
benyttet meg av for å undersøke oppgavens problemstilling. Jeg kommer til å begrunne mine
valg og de etiske refleksjonene jeg har foretatt meg gjennom utarbeidelsen av denne
masteroppgaven.

4.1 Valg av metode
Oppgaven er basert på hvordan ungdom i aldersgruppen 14 til 15 år opplever sitt
fjernsynsbruk og det gjeldende programtilbudet på fjernsynet med utgangspunkt i eventuelle
forskjeller mellom de demografiske egenskapene som problemstillingens underspørsmål
fokuserer på. For å utforske disse problemstillingene har jeg valgt å kombinere kvantitativ og
kvalitativ metode. Kvantitative metoder karakteriseres som en fremgangsmåte hvor man kan
foreta ulike former for tallfaste målinger, og hvor man kan analysere forholdet mellom disse
målingene (Jensen 2002: 210). Ved hjelp av målinger og statistikk er den kvantitative
metoden gunstig for å utforme tabeller som viser til mønstre som igjen kan forklare atferd
(Hoy 2010: 1). Man stiller et bredt utvalg mennesker de samme spørsmålene og kan på
grunnlag av dette finne tendenser innenfor den tilsiktede målgruppen. Formålet med den
kvantitative metoden er ikke å direkte generalisere mine funn opp mot ungdom som en
samfunnsgruppe24. Men først og fremst bruke metoden som et verktøy til å finne tendenser
innenfor oppgavens utvalg, før jeg beveger meg mot en mer dypereliggende, kvalitativ
tilnærming. Jeg mener derimot at oppgavens kvantitative del kan bidra til å vise eventuelle
forskjeller mellom vestkant og østkant, mellom etnisk norske ungdommer og ungdommer
med minoritetsbakgrunn og mellom kjønn. Kvalitativ metode kan sies å skille seg fra den
kvantitative ved at den ønsker å forstå typer av karakteristikker ved individer og situasjoner
(Thomas 2003: 1). Styrken ved denne metoden er at enkeltindivider kan fortelle hvordan de
oppfatter den virkelige verden, og hvordan de selv tolker og erverver meninger om den
(Kvale og Brinkmann 2009: 124). Jeg mener at det er hensiktsmessig å først og fremst
fokusere på denne metoden, med tanke på at utvalgets opplevelse av deres fjernsynsbruk og
programtilbudet på fjernsynet best undersøkes gjennom utvalgets egne refleksjoner og
perspektiver. For å forstå et individs handlinger, erfaringer, tanker, motiv osv., påpeker
Grimen (2003: 212) at kvalitative forskningsopplegg har de beste forutsetningene for å oppnå
24

Forklaring på dette redegjøres for under 4.7.
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kunnskap om dette. Han påpeker dessuten at et kvalitativt studium også kan være et gunstig
supplement for å kunne fortolke kvantitative data på en best mulig måte, da det eksisterer
mange viktige og dypereliggende, individuelle forklaringer og årsaker bak et tallmateriale.
Dette er helt klart tilfellet i denne oppgaven, da jeg i analysekapitlene kommer til å fremstille
statistiske tabeller som jeg ønsker å forklare eller belyse ut i fra det kvalitative
datamaterialet25.
Jeg har samlet inn eget datamateriale til denne masteroppgaven, da jeg ikke har funnet noe
tidligere forskningsarbeid som eksplisitt tar for seg spørsmål om opplevelse av
programtilbudet
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fjernsynet.

Datainnsamlingen

er

gjennomført

i

form

av

en
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spørreskjemaundersøkelse og to fokusgruppeintervjuer . Begge de to metodeteknikkene,
kvalitativt fokusgruppeintervju og kvantitativt spørreskjema i form av en gruppeenquete, er
ideelle å benytte seg av i situasjoner hvor man ønsker å kartlegge mottakerreaksjoner (Østbye
et.al 2007: 261).

4.2 Utvalg
I forbindelse med denne oppgaven mener jeg at et utvalg fra skoleklasser er fordelaktig, da
dette er naturlig sammensatte grupper som kun er bestemt ut i fra demografiske egenskaper
som felles boområde og alder. Ut i fra problemstillingen fremgår populasjonen som ungdom i
aldersgruppen 14-15 år, men problemstillingens underspørsmål stiller ytterligere kriterier som
derimot begrenser omfanget av populasjonen. Dette dreier seg om forskjeller mellom kjønn,
etnisk bakgrunn og geografisk stedsplassering, henholdsvis Oslos vestkant og østkant. Jeg
måtte derfor rekruttere ungdommer som representerte hver sin kant av byen, og benyttet meg
av en oversikt over skoler i Oslo som er fordelt på bydeler, utarbeidet av Helse- og
Velferdsetaten i Oslo kommune (Oslo kommune 2008). Dette med hensikt å utelukke skoler
med beliggenhet i områder som enten lå for nære grensen eller som var veldig sentrumsnært.
Videre benyttet jeg meg av en oversikt over språklige minoriteter ved skoler i Oslo, som
inkluderer to– og flerspråklige elever, fra Utdanningsetaten (2009/2010), som viser at
prosentandelen av minoritetsspråklige elever totalt sett er høyest i Groruddalen. På samme
måte viser oversikten også at skoler som ligger innenfor bydelene Frogner, Ullern, Vestre
Aker og Nordre Aker har lavest prosentandel av minoritetsspråklige elever i Oslo. For å gi en

25

Det kvalitative datamaterialet består av både utvalgets svar på de åpne spørsmålene i
spørreskjemaundersøkelsen, og informantenes perspektiver fra fokusgruppeintervjuene.
26
Disse to innsamlingsmetodene vil bli utdypet under 4.3 og 4.4.
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billedlig illustrasjon av denne fordelingen, har jeg kopiert et kart jeg har hentet fra en VGartikkel (Andersen og Enerstvedt 2010) som viser at norskspråklige elever er i mindretall ved
enkelte skoler i Oslo (jamfør vedlegg 1). Etter at mulighetene for hvor utvalget kunne hentes
fra var blitt begrenset til de fire nevnte bydelene på hver sin kant i Oslo27, tok jeg kontakt med
samtlige rektorer og lærere ved ungdomsskoler innenfor disse områdene. De to første skolene
som gav meg tilgang til deres skole utgjorde så oppgavens utvalg. Disse to skolene blir
derimot ikke navngitt i denne oppgaven av hensyn til anonymiteten til utvalget28.

4.2.1 Rekruttering av utvalg
Rektor ved vestkantskolen og østkantskolen gav meg tilgang til to skoleklasser fra
niendetrinn, og etter å ha fått tillatelse fra de gjeldende elevenes foreldre, oppsøkte jeg
skolene og delte ut spørreskjemaene. Respondentene fra begge skolene ble informert om at
det var helt frivillig å være med på undersøkelsen, men alle elevene som var tilstede den
aktuelle skoledagen valgte å delta. Før jeg leverte ut spørreskjemaene til elevene på hver
skole, forklarte jeg at jeg kom til å gjennomføre et fokusgruppeintervju på et senere tidspunkt.
Jeg informerte alle respondentene at dersom noen av de hadde et ønske om å være med på
dette, så kunne de skrive inn kontaktinformasjon på det siste spørsmålet i spørreskjemaet
(jamfør vedlegg 2). Det er vanlig å ha mellom 6 og 10 informanter med i et
fokusgruppeintervju (Kvale og Brinkmann 2009: 150, Hellevik 2002: 108). Mindre grupper
enn dette er derimot en fordel dersom man ønsker å generere ideer som kan bli oppfulgt på en
mer detaljert måte senere (Diamond 1999: 40). Jeg mener at et passende utvalg for
fokusgruppene i forbindelse med denne undersøkelsen, er på mellom 6 og 8 informanter, for å
enklere kunne holde samtalen under kontroll og for å prøve å redusere faren for at enkelte
deltakere ikke blir hørt. På grunn av stor interesse blant respondentene antok jeg at
rekrutteringen ikke kom til å bli problematisk, men det var før jeg begynte å kontakte de
potensielle informantene for å se om de fortsatt var interessert i å være med på
fokusgruppeintervjuet. Til slutt satt jeg igjen med fem jenter og en gutt fra vestkantskolen og
to jenter og tre gutter fra østkantskolen. Jeg opplevde det som noe problematisk at det kun
dukket opp en gutt fra vestkantskolen, da jeg opplevde det som at jentene dominerte samtalen.
Jeg stilte derimot denne guttene flere spørsmål direkte rettet til han, i et forsøk på å veie opp

27

Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Alna på østkanten i Oslo, og bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker og
Nordre Aker på vestkanten.
28
Grunnlaget for dette valget gjøres rede for i avsnittet om forskningsetikk under 4.8.
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dette. Dessuten var det flere gutter enn jenter fra fokusgruppa på østkanten, og selv om de kun
utgjorde totalt fem informanter, opplevde jeg ikke dette som noe problem29.

4.3 Utarbeidelse av spørreskjema
Spørreskjemaet kjennetegnes av å være en gruppeenquête, hvor jeg har samlet en gruppe
respondenter som avgir skriftlige svar på et spørreskjema (Hellevik 2002: 104).
Spørreskjemaet består av spørsmål som tar for seg oppgavens overordnede problemstillinger
og teori. Utarbeidelsen av dette spørreskjemaet består av en kombinasjon av lukkede og åpne
spørsmål. Jeg har operert med åpne spørsmål i tilfeller hvor jeg spør om hvordan
programtilbudet oppleves, andre tilfeller hvor jeg mener at utfallsrommet er for stort eller jeg
har ønsket å fange opp tendenser jeg ikke har oversikt over. En stor utfordring med åpne
spørsmål er bearbeidingen av dataene, slik at de kan bli tellbare. Jeg har måttet gå igjennom
alle besvarelsene for å notere ned de ulike svarene, for så å utarbeide kategorier av dette. Det
var imidlertid ikke alle spørsmålene dette var like gjennomførbart med, og som derfor må
vurderes kvalitativt i analysedelen av spørreskjemaet30. Kodeboken (jamfør vedlegg 3)
redegjør for øvrig hvordan jeg har operasjonalisert spørsmålene fra spørreskjemaet til
variabler med tilhørende variabelverdier.

4.3.1 Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse
Før jeg leverte ut spørreskjemaet til respondentene, presenterte jeg meg selv,
forskningsoppgaven som helhet og hvilke spørsmål respondentene ville bli spurt om i
spørreskjemaet. Jeg informerte også om deres rettigheter med hensyn til etiske forhold31, og
ga respondentene muligheten til å stille spørsmål både før jeg leverte ut spørreskjemaene, og
underveis. Dette for å unngå eventuelle misforståelser eller for å avklare spørsmål som
respondentene kunne oppfattet som uforståelige. Spørreskjemaet omfatter enkelte spørsmål
som baserer seg på holdninger hos respondentene, men jeg anser ikke spørsmålene som
verken komplekse eller provoserende. Med andre ord ser jeg ikke på spørsmålene som
fremkommer i spørreskjemaet som problematiske for respondentene32.

29

Dette vil bli forklart ytterligere under 4.4.1.
En oversikt over hvilke spørsmål dette gjelder foreligger i kodeboken (jamfør vedlegg 3).
31
En mer utdypende forklaring av dette foreligger under 4.8.
32
Dette er hovedsakelig et problem i undersøkelser hvor utvalget ønsker å gi et sympatisk bilde av seg selv ut i
fra spørsmål som omhandler moral og politikk (Østbye et.al 2007: 143).
30
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4.4 Utarbeidelse av intervjuguide
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undersøkelsesteknikk hvor man samler inn data fra et utvalg av individer gjennom
gruppeinteraksjon, og hvor samtaletemaene er bestemt ut i fra forskerens problemstilling
(Morgan 2001: 141, Arksey og Knight 1999: 77). Utarbeidelsen av intervjuguiden for
fokusgruppeintervjuene i denne oppgaven kjennetegnes av å være et semistrukturert intervju
(Ringdal 2001: 128, 134). Det innebærer at temaer og spørsmål er definert på forhånd, i
motsetning til ustrukturerte intervju, men hvor det likevel er mulighet for å komme med
oppfølgende spørsmål dersom informanten forteller noe som kan være overraskende innspill
for forskeren (Kvale og Brinkmann 2009: 130). Temaene og spørsmålene i intervjuguiden har
fokus fra teorien som er blitt presentert og oppgavens problemstilling, samtidig som den også
inkluderer spørsmål basert på tendenser fra de kvantitative resultatene.

4.4.1 Gjennomføring av fokusgruppeintervjuer
Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført på skolen til informantene etter skoletid, etter avtale
med rektorene ved de to skolene. Alle informantene kjente hverandre, da de enten gikk i
samme klasse eller parallellklasse. Dette tror jeg var en stor årsak til at informantene var
flinke til å snakke, og at samtalen med de to fokusgruppene hadde god flyt. Et unntak er
derimot sammensetningen av informanter på skolen fra vestkanten, hvor det kun var en gutt
tilstede. Han snakket sjeldent, da jentene hadde overtaket av samtalen. Jeg sørget derimot for
å spørre denne gutten spørsmål direkte til han de gangene jeg følte at det kunne foreligge en
forskjell mellom gutter og jenter; en tendens jeg fant gjennom fokusgruppeintervjuet med
informantene fra skolen på østkanten. At jeg forholdt meg nøytral og flere ganger stilte
informantene oppfølgingsspørsmål mener jeg kan ha vært en fordel, da en altfor strikt
gjennomgåelse av en intervjuguide kan føre til mindre åpenhet i intervjugruppen. Samtidig
kan dette også redusere muligheter for å oppnå verdifull informasjon (Flick 2006: 168). I
tillegg til å innta en lytterposisjon, deltok jeg også i samtalen ved å vise interesse og gi
respons til det informantene fortalte, noe jeg tror førte til at intervjusituasjonen ble
avslappende for informantene (Hesse-Biber og Leavy 2006: 135). Jeg avbrøt informantene de
gangene samtalen sporet av, for å unngå urelevant informasjon (Thagaard 1998: 82), men så
fort et nytt spørsmål kom på bane kom informantene lett tilbake igjen på rett spor. De åpnet
seg og fortalte også om situasjoner de hadde opplevd i hjemmet, hos andre familiemedlemmer
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og med klassekamerater og venner. Jeg mener ut i fra dette at informantene følte seg trygge
på situasjonen, og ikke så på meg som en inntrenger.

4.5 Reliabilitet
Reliabilitet, eller pålitelighet, kan defineres som en sikkerhet for måling, hvor
hovedprinsippet er at man skal komme frem til de samme resultatene dersom man
gjennomfører gjentatte målinger med det samme måleinstrumentet ved bruk av de samme
premissene (Ringdal 2001: 166-167). Premissene for å finne ut om datainnsamlingen og –
behandlingen er gjennomført på en pålitelig og troverdig måte innenfor den kvalitative
metoden, avhenger av den konteksten innsamlingen er utført innenfor, og på hvilke måter
forskeren kan ha påvirket behandlingen av dataene (Thagaard 1998: 179). Dette innebærer
altså en redegjørelse for selve fremgangsmåten og relasjonen til informanten, og tolkningen
av resultatene. Jeg ønsker derfor å utdype aspekter som kan ha påvirket reliabiliteten, og
kommer følgende til å nevne eventuelle målefeil i den kvantitative metodebruken og
eventuelle feilkilder i den kvalitative metodebruken. Jeg kommer også til å nevne
operasjonalisering, bearbeiding av dataene og kameraeffekt.
4.5.1 Målefeil og feilkilder
Med tanke på at spørsmålene som er stilt til respondentene i denne undersøkelsen ikke er
tabubelagte temaer og ikke ber om særlig utleverende og personlige opplysninger, mener jeg
at undersøkelsen ikke nødvendigvis er preget av noen systematiske målefeil33. Samtidig
mener jeg at spørsmålsformuleringene er forståelige, og at min tilstedeværelse da
respondentene fylte ut spørreskjemaet, kan ha redusert faren for eventuelle misforståelser.
For

å

forhindre

tilfeldige

målefeil34

under

dataregistreringen

har

jeg

utført

tabellkombinasjoner for å lete etter såkalte «uteliggere»35, for så å rette opp i disse feilene ved
å gå tilbake til det enkelte spørreskjemaet dette gjelder. For å unngå misforståelser fra
respondentene har jeg gjennomført operasjonalisering av teoretiske begreper, noe jeg kommer
til å utdype ytterligere under 4.5.2. Som tidligere nevnt har jeg påpekt at jeg forholdt meg så
nøytral som mulig under fokusgruppeintervjuene, både i opptreden, språk og i klesstil, noe jeg

33

Systematisk målefeil oppstår i tilfeller hvor respondenten svarer det vedkommende tror er mest sosialt
akseptert, misforstår spørsmålet eller av andre årsaker ikke ønsker å utlevere seg selv (Ringdal 2001: 167).
34
Tilfeldige målefeil kan forekomme dersom respondenten skriver feil eller det oppstår feil under den
elektroniske dataregistreringen (Ringdal 2001: 167).
35
«Uteliggere» er vill observasjon, og kan lokaliseres ved å lete etter tallverdier som er unaturlige i forhold til
variabelverdiene, og som derfor sannsynligvis kan identifiseres som feilinntasting under registrering (LeBlanc
2004: 46).
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mener kan ha vært med på å redusere farene for intervjueffekt36. Akkurat som systematiske
målefeil i den kvantitative metoden, kan også informanter vri svarene deres i retning av hva
de antar er sosialt akseptert (Ringdal 2001: 359, Arksey og Knight 1999: 30). Men som sagt
tidligere, anser jeg ikke spørsmålene som ble stilt som særlig personlige eller tabubelagte. Jeg
hadde derimot et inntrykk av at informantene syntes temaene var interessante, og at de ikke
ble påvirket av meg i særlig stor grad. Årsaken til dette er at informantene i enkelte tilfeller
fortalte meg at jeg hadde forstått de riktig, men andre ganger forklarte de mer utdypende hva
de egentlig mente.
4.5.2 Operasjonalisering
Spørreskjemaet består av flere direkte målbare fenomener og egenskaper, som for eksempel
kjønn og fjernsynskonsum (Ringdal 2001: 160). Det er dog enkelte spørsmål i spørreskjemaet
som ikke er direkte målbare37. Dette dreier seg hovedsakelig om spørsmål som enten er åpne
eller som har et åpent alternativ. Som tidligere nevnt, under avsnittet om utarbeidelsen av
spørreskjemaet, har jeg derimot laget tallbaserte variabler ut av disse, eller bestemt å behandle
de kvalitativt. Jeg mener at jeg har gjennomført en tilfredsstillende operasjonalisering av
teorien og oppgavens problemstillinger, både i forhold til spørreskjemaundersøkelsen og i
forhold til intervjuguiden.
4.5.3 Bearbeiding av datamateriale
Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene ble tatt opp på video av en venninne av meg,
slik at jeg kunne ha fullt fokus på informantene og samtalen med dem. Da jeg transkriberte
videokameraopptakene kunne jeg derfor relatere meg både til den spesifikke situasjonen som
fant sted, samtidig som jeg fikk en gjenopplevelse av den. I tilfeller hvor jeg hadde
vanskeligheter med å høre eksakt hva informantene sa, var jeg nøye med å spole tilbake og
høre på nytt, for å unngå å høre feil, noe som forsterker reliabiliteten (Kvale og Brinkmann
2009: 184). Jeg har forsøkt å holde meg kritisk til mine egne tolkninger av datamaterialet, og
gjort rede for grunnlaget av den tolkningen som er foretatt i analysekapitlene 5 og 6.

36

I forhold til den kvalitative intervjumetoden snakker man gjerne om intervjueffekt som en feilkilde, og
intervjueffekt kan defineres som den innflytelsen en forsker kan ha på sine informanter, og at forskeren derfor
kan ha innvirkning på resultatet (Ringdal 2001: 359).
37
Holdninger og verdier er fenomener som er indirekte målbare, og som derfor må gjennomgå en operasjonell
definisjon for å kunne bli målbar. Dette kan forklares som en ny definisjon av et teoretisk begrep, og som er
entydig nok til å kunne, på et empirisk plan, gjennomføre innsamlingen av de dataene som nødvendige for å
kunne besvare en problemstilling (Hellevik 2002: 50-51).
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4.5.4 Kameraeffekt under fokusgruppeintervjuene
Under fokusgruppeintervjuene ble det benyttet videokamera for å øke mine muligheter for å
fokusere på selve samtalen, få med meg informantenes reaksjoner, for å komme med
oppfølgingsspørsmål og for å kunne sitere informantene ordrett i oppgavens
analysedel38. Informantene i fokusgruppeintervjuene i forbindelse med denne undersøkelsen
visste om bruk av videokamera i forkant, og bekreftet ovenfor meg at dette ikke var noe
problem. Da intervjuene tok sted merket jeg også at informantene sjeldent så inn i selve
videokameraet, men istedenfor hadde blikkontakt med meg og hverandre under samtalen. Jeg
opplevde også at informantene snakket mye, noe som kan indikere at de ikke ble særlig
påvirket av videokameraet tilstedeværelse.
Med utgangspunkt i redegjørelsene ovenfor mener jeg at reliabiliteten for denne oppgaven er
høy.

4.6 Validitet
Validitet, eller gyldighet, går ut på en vurdering av det empiriske og det teoretiske
sammenlagt, hvorpå høy reliabilitet er en forutsetning for at en undersøkelse også kan ha høy
validitet (Ringdal 2001: 166). Jeg har allerede påpekt at jeg mener at oppgaven har høy
reliabilitet. Validiteten sier som nevnt likevel også noe om vi har målt det vi faktisk ønsker å
måle, og om hvorvidt undersøkelsen er relevant i forhold til problemstillingen (Arksey og
Knight 1999: 51). Jeg ønsker derfor følgende å spesifisere den definisjonsmessige validiteten
til oppgaven, og metodisk triangulering.
4.6.1 Definisjonsmessig validitet
Relevansen mellom de teoretiske begrepene og de operasjonaliserte begrepene forteller hvor
godt samsvaret mellom teorien og empirien er, altså den definisjonsmessige validiteten. For å
se om samsvaret mellom et begrep som er blitt benyttet på teoriplanet og empiriplanet er
gyldig og tilfredsstillende nok, må man foreta en sammenligning av et begreps teoretiske
definisjon og det samme begrepets operasjonelle definisjon (Hellevik 2002: 52). Jeg mener å
ha benyttet meg av relevant teori som utgangspunkt for spørsmålene i spørreskjemaet og
intervjuguiden. Intervjuguiden baserer seg dessuten på enkelte tendenser jeg oppdaget etter
besvarelsene fra spørreskjemaundersøkelsen. Med tanke på dette og min redegjørelse for

38

At informantenes utsagn kan siteres ordrett kan være med på å forminske sjansene for mistolkning (Thagaard
1998: 90).
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oppgavens operasjonaliseringer under avsnittet om reliabilitet, mener jeg å kunne si at
oppgaven generelt sett har en god definisjonsmessig validitet.
4.6.2 Metodetriangulering
Fordi denne undersøkelsen har en kombinasjon av både kvantitativ og kvalitativ
metodetilnærming, mener jeg at en eventuell svakhet ved den ene metoden kan kompenseres39
av styrken ved den andre. Denne svakheten mener jeg dreier seg om at kun en gutt utgjorde
sammensetningen av informantene under fokusgruppeintervjuet fra vestkantskolen. Men de to
metodiske tilnærmingene som blir brukt i denne oppgaven mener jeg derfor kan stå i et
komplementært forhold til hverandre, og hvor de to metodene kan være med på å utfylle
hverandre (Østbye et. al 2007: 96). En kvantitativ spørreundersøkelse kan dessuten være en
effektiv måte å kontrollere om informantenes synspunkter også kan ha holdbarhet hos et
større utvalg, noe jeg mener er tilfellet for denne masteroppgaven.

4.7 Generaliserbarhet og representativitet
Først og fremst ser jeg på oppgavens kvantitative del som et utdypende supplement til de
kvalitative fokusgruppeintervjuene. Fokusgruppene har vært et sentra for å få utdypende
synsvinkler og perspektiv fra informantene, og jeg anser informantenes egne refleksjoner som
oppgavens største styrke. Likevel mener jeg at de kvantitative dataene har vist til mønstre og
tendenser som gjerne kan være representativt for ungdommer. Utvalget er derimot lite med
totalt 100 enheter, og det kan derfor være vanskelig å generalisere opp mot populasjonsnivået.
For å vite gyldigheten av generaliserbarheten av de kvantitative dataene har jeg derfor utført
statistiske mål som er oppført i alle tabellene. Disse statistiske målene er Cramers V40,
kjikvadratet (x2) og p-verdi. Cramers V måler den statistiske sammenhengen mellom
variablene, hvor 1 er perfekt sammenheng og 0 er ingen sammenheng. Kjikvadratet forteller
om sammenhengen kan generaliseres til populasjonen eller ikke. Jo større kjikvadratet er,
desto større tvil er det om nullhypotesen41 (Ringdal 2001: 335). P-verdien er sannsynligheten
for å oppnå et resultat minst like ekstremt som det observerte dersom nullhypotesen er sann.
39

David Silverman (1998: 5) konstaterer at den kvalitative og kvantitative metoden ikke nødvendigvis må ses på
som distinktive motsatser, men at begge metodetilnærmingene har sine fordeler, og at det kan være fordelaktig å
kombinere de to metodene. En slik kombinasjon kalles for metodetriangulering, hvor man bruker ulike
metodevarianter for datainnsamling (Arksey og Knight 1999: 22-23).
40
Det er målenivået som bestemmer hvilket mål på statistisk sammenheng man skal bruke (Ringdal 2001: 332).
De tre uavhengige variablene skoleområde, kjønn og etnisk bakgrunn som er en rød tråd i tabellene i denne
oppgaven, har alle tre et målenivå som er symmetrisk og på nominalnivå – og jeg har derfor valgt å bruke
Cramers V.
41
Nullhypotesen antyder at det ikke foreligger noen sammenheng mellom to eller flere variabler. En alternativ
hypotese antyder derimot det motsatte.
44

Jeg har satt signifikansnivået til 5%, hvilket vil si at i de tilfellet hvor p-verdien er på 0,05
eller under –kan nullhypotesen forkastes. Når det gjelder forskjeller mellom kjønn og mellom
etnisk norske ungdommer og minoritetsungdommer, sammenligner jeg også denne
undersøkelsens data med tall fra Norsk Mediebarometer (SSB 2009) og fremstilt teori om
minoritetsungdom. Dette mener jeg kan være med på å styrke oppgavens data i de tilfellene
hvor statistiske tall og teori stemmer med hverandre.

4.8 Forskningsetikk
Det er allmenn enighet om at ethvert vitenskapelig forskningsarbeid skal gjennomføres på en
etisk forsvarlig måte, og innenfor fagdisiplin forteller forskningsetiske retningslinjer noe om
hvordan forskere skal eller bør opptre (Grimen 2003: 395). For det første tar denne
undersøkelsen for seg mindreårige ungdommer som ennå ikke er myndige, da de er under 18
år. Jeg har derfor måttet få skriftlig tillatelse fra foreldrene til respondentene og informantene,
før de har kunnet delta i undersøkelsene (jamfør vedlegg 4). I tillegg til dette har
respondentene og informantene fått beskjed om at det er helt frivillig å delta i undersøkelsen,
så jeg har også fått muntlig bekreftelse for dette før spørreskjemaundersøkelsen ble
gjennomført. De som også var interessert i å delta i fokusgruppeintervju har bekreftet dette
under siste spørsmål i spørreskjemaet (jamfør vedlegg 2), noe som også er blitt oppfulgt av
telefonsamtaler i ettertid, da tidsavklaring for intervjuene ble bestemt. For det andre er det
etisk forsvarlig å følge lovreguleringen av personvern, noe som går ut på at forsker er
underlagt taushetsplikt og at all oppbevaring av data skal foregå konfidensielt (Østbye et.al
2007: 32-33). Av hensyn til respondentene og informantene er all informasjon blitt
anonymisert, også navnet på de to skolene, slik at informasjon ikke kan føres tilbake til
enkeltpersoner. Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD, noe
alle som gjennomfører forskningsarbeid med behandling av personopplysninger er pålagt å
gjøre.
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4.9 Oppsummering
I dette metodekapittelet har jeg forklart de valgene jeg har foretatt for å best mulig finne frem
til de svarene som problemstillingene spør etter. Kapittelet har også bestått av hvordan jeg har
oppfattet

komposisjoner

og

sammensetninger

fra

spørreskjemaundersøkelsen

og

fokusgruppeintervjuene, som kan ha påvirket til målefeil og feilkilder. Videre har jeg på best
mulig måte forsøkt å vurdere oppgavens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. Jeg har
også forklart hvilke etiske vurderinger jeg har måttet ta for meg i forbindelse med utvalget i
denne oppgaven og deres situasjon i forhold til disse bestemmelsene. Jeg mener ut i fra dette
at jeg har gjort rede for de metodiske vurderingene som denne undersøkelsen krever.
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5. Utvalgets fjernsynsbruk og opplevelse av programtilbudet
Jeg har valgt å dele presentasjon og analyse av funn opp i kapittel 5 og 6. Dette kapittelet
består av en presentasjon av tabeller som er utarbeidet med utgangspunkt i resultatene fra
spørreskjemaundersøkelsen. Kapittel 6 har et fokus på informantenes perspektiver, men
likevel vil tre tabeller bli presentert der, da jeg mener disse tabellene kan forklare og utfylle
funnene fra fokusgruppeintervjuene.
Dette kapittelet er delt inn i to deler. Først vil det bli gjort rede for utvalgets fjernsynsbruk
under 5.1. Deretter vil utvalgets opplevelse av programtilbudet bli kartlagt under 5.2. De tre
demografiske egenskapene som problemstillingens underspørsmål fokuserer på, geografisk
stedsplassering, kjønn og etnisk bakgrunn, vil være en rød tråd i stort sett alle tabellene som
blir presentert i analysekapitlene. Hovedsakelig vil disse tre forholdene analyseres
komparativt i form av tredimensjonale krysstabeller. Enkelte tabeller vil likevel ha et fokus på
en av disse demografiske egenskapene, og dette vil bli forklart i de tilfellene hvor det er
aktuelt. Noen av tabellene vil også bli supplert med mer utdypende svar fra de åpne
spørsmålene

i

spørreskjemaundersøkelsen,

som

kan

være

med

på

å

forklare

årsakssammenhenger for fjernsynsbruk og opplevelse av programtilbud.

5.1 Utvalgets fjernsynsbruk
Et essensielt spørsmål i forhold til hvordan respondentene opplever programtilbudet på
fjernsynet, mener jeg må ses i lys av hvordan deres fjernsynsbruk er. Det er derfor aktuelt å
finne ut om deres fjernsynsbruk kan være et utløp for personlig identitet og preferanser.
Følgende kommer jeg til å presentere tabeller og innspill fra respondentene om hvordan
enkelte fjernsynsprogrammer kan bli sett på som viktige, hvilke programtyper og tema i
programinnhold som utvalget foretrekker, og hvilke fjernsynskanaler som blir mest brukt.
5.1.1 Viktigheten av favoriserte fjernsynsprogrammer
Tabell 1 viser om respondenten ser på de fjernsynsprogrammene som han eller hun har ramset
opp, som spesielt viktige for han eller henne (jamfør spørsmål 6 og 7 i spørreskjemaet,
vedlegg 2). Det er ikke særlige forskjeller mellom geografisk stedsplassering eller etnisk
bakgrunn, slik vi ser av tabellen.
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Det er derimot forskjeller mellom kjønn som er signifikant på 5%-nivået. For det første mener
nesten halvparten av guttene at de ikke ser på noen av deres faste fjernsynsprogrammer som
spesielt viktige. Flertallet av jentene er av den motsatte oppfatning og synes noen av de er
viktige. For det andre ser vi at det er flere gutter enn jenter som ser på alle deres oppramsede
fjernsynsprogrammer som viktige for dem. Dette kommer jeg til å komme tilbake til under
5.2.2 og 6.3.2.
Siden tabell 1 ikke vister noen signifikante forskjeller mellom geografisk stedsplassering og
etnisk bakgrunn, kommer jeg til å fokusere på forskjeller mellom kjønn i forhold til
fjernsynsbruk under 5.1.3 og 5.1.4. Det er likevel interessant å se nærmere på utvalgets
generelle fjernsynsbruk i forhold til hvilke programtyper, temaer og fjernsynskanaler som
foretrekkes.
5.1.2 Utvalgets bruk av programtyper og fjernsynskanaler
I tabell 2 ser vi hvilke fjernsynssjangere som faller i smak for flertallet av utvalget. TV-serier,
filmer og underholdning utmerker seg som populære sjangertyper. Den høye prosentandelen
som ser på TV-serier samstemmer med Syvertsens (1997) teori som ble presentert i
bakgrunnsdelen (jamfør 2.4). Om utvalget foretrekker norsk- eller utenlandskproduserte TVserier vil derimot diskuteres under 6.4.3.
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Tabell 3 viser at komedie, spenning, drama og kjærlighet er temaer som flertallet av
respondentene er opptatt av i et programinnhold. Det er interessant at så mange av
respondentene ikke er opptatt av sex som et tema. I følge Erikson ([1968] 1992) er
ungdomstiden en periode hvor man er spesielt opptatt av seksualitet (jamfør 3.1). Det kan
derimot være at respondentene synes det er for flaut å svare på spørsmål av denne typen.
Komedie, spenning, drama og kjærlighet er temaer som kan sies å være ganske vanlige i TVserier. Som nevnt tidligere kjennetegnes mange TV-serier av å være hybrider for å kunne
fange opp interessen til majoriteten av fjernsynsseerne (jamfør 2.3).

I tabell 4 ser vi hvilke fjernsynskanaler som flertallet av utvalget bruker mest. Den
fjernsynskanalen som blir mest brukt av utvalget er TVNorge, med ett prosentpoeng over
TV3. I følge Norsk Mediebarometer (SSB 2009: 50) ser ungdom mellom 9 og 15 år mest på
«andre kanaler»42, 29 prosent ser på TV2, 20 prosent ser på TVNorge, 17 prosent på NRK1
og 14 prosent på TV3. «Andre kanaler» kan her inkludere Viasat4, MTV og TV2 Zebra siden
Norsk Mediebarometer (SSB 2009) ikke spesifikt nevner disse. Men det er bemerkelsesverdig
at bare 14 prosent ser på TV3, da dette helt klart er den mest brukte fjernsynskanalen til
utvalget. Tallene fra Norsk Mediebarometer (SSB 2009) baserer seg derimot på aldersgruppen
9 til 15 år, mens utvalget i denne oppgaven er 14 og 15 år gamle. Dette kan være årsaken til at
tallene ikke stemmer med hverandre.

42

De kanalene som er oppramset der er NRK1, NRK2, NRK3, TV2, TV2 Nyhetskanalen, TVNorge, TV3,
Svensk TV og Lokal TV (jamfør SSB 2009: 50).
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Respondentene begrunnet hvorfor de ser mer på utvalgte kanaler og mindre på andre. Det var
da spesielt tre årsaker som gikk igjen som begrunnelser for hvorfor enkelte kanaler var
favorittkanaler: Mange mente at deres utvalgte fjernsynskanaler sendte deres favorittserier, at
de sendte mange underholdende programmer, eller at det var typiske ungdomskanaler. Utover
dette var det enkelte som kunne oppføre NRK1 som en kanal og forklare at kanalen
”viser mye langrenn og annen slags sport, mens de andre kanalene [TV2, Viasat4, TV3 og TVNorge]
ofte har bedre programmer og morsomme programmer” (respondent 98).

Selv om dette er et sitat hentet fra én respondent, var det likevel flere gutter som kunne
påpeke det samme. Altså at de bruker NRK1 for å se på sport, og andre kommersielle kanaler
for å se på andre fjernsynssjangere. Flere jenter opplever MTV som en typisk ungdomskanal
fordi ”de har mange morsomme TV-programmer som passer min aldersgruppe” (respondent
39).
Da respondentene forklarte hvorfor enkelte kanaler ikke faller i smak, var det spesielt to
årsaker som gikk igjen. For det første mener respondentene at fjernsynsprogrammer som
sendes på disse kanalene er kjedelige, eller at de ikke har ungdomsstil og derfor blir anklagd
for å bare sende voksenprogrammer (eller programmer for den eldre generasjon). Enkelte av
jentene som ser veldig lite på Viasat4 og/eller TV2 Zebra begrunnet dette med at det er alt for
mye fotball på disse kanalene. De kanalene som flertallet av respondentene opplever som
kjedelige eller for å sende for mye voksenprogrammer, dreier seg utelukkende om NRK1. 17
prosent gutter og 14 prosent jenter var i mindretall i å bruke denne kanalen. NRK1 var også
den kanalen som flertallet av respondentene helst lot være å se på (jamfør spørsmål 13a,
vedlegg 2). Dette baserer seg på 56 prosent gutter og 55 prosent jenter.
5.1.3 Bruk av programtyper på tvers av kjønn
Siden tabell 1 (jamfør 5.1.1) viste til signifikante forskjeller mellom kjønn og
fjernsynsprogrammer som oppleves som viktig. Tabell 5 viser hvordan også sjangerbruk har
signifikante forskjeller mellom kjønn. Nyheter er ikke inkludert i tabellen, men guttene
foretrekker likevel denne sjangertypen fremfor jentene. Dette viser også Norsk
mediebarometers (SSB 2009: 53) statistikk over ulike fjernsynsprogram som ulike
befolkningsgrupper har sett på en gjennomsnittsdag. Det er også her ført opp i statistikk at
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flere gutter enn jenter i aldersgruppen 9 til 15 år, har sett på nyheter og «annen info»43.
Underholdning og filmer er heller ikke tatt med i tabellen av hensyn til plass. Men
underholdning er ikke en sjangertype som er signifikant på 5%-nivået, da begge kjønn kikker
like mye på denne sjangeren. Filmsjangeren foretrekker jenter (82 prosent) mer enn gutter (45
prosent), og er signifikant på 5%-nivået44.

Alle sjangertypene som er oppført i tabellen har en signifikant sammenheng mellom kjønn. 95
prosent av jentene oppgir derimot at de helst ser på TV-serier, og dette er en høy
prosentandel. Også flertallet av guttene ser på samme sjanger, men ikke like mange. Videre
foretrekker flertallet av guttene sport, og flertallet av jentene realityprogrammer. Guttene ser
mer på faktabaserte fjernsynsprogrammer og naturprogrammer enn det jentene gjør, mens
flere jenter enn gutter foretrekker talk show-programmer. Til sammenligning med Norsk
mediebarometer (SSB 2009: 53), ser flere jenter enn gutter på TV-serier, og flere gutter ser på
sport enn det jenter gjør.
Respondentene kunne også notere favorittkanaler i åpne spørsmål dersom disse ikke allerede
var oppført som alternativ (jamfør spørsmål 12a, vedlegg 2) Flere gutter nevnte da
fjernsynskanalen Discovery Channel, men ikke en eneste jente. Det betyr ikke at jentene ikke
ser på denne kanalen, men det kan bety at guttene ser mer på den enn det jentene gjør. På
denne kanalen sendes det stort sett fjernsynsprogrammer som faller inn under sjangerne fakta
og dokumentar eller «annen info». Hvorfor gutter og jenter har ulike preferanser i forhold til
programtyper vil diskuteres grundigere under 6.3.

43

Norsk Mediebarometer (SSB 2009) opererer med inndelingene nyheter, TV-serier, spille-/TV-filmer, barne/ungdomsprogram, debatter, spørrekonkurranser, annen underholdning, samfunnsinfo, naturinfo, kulturinfo,
annen info og annet. I spørreskjemaet (jamfør spørsmål 10, vedlegg 2) har jeg operert med fakta og dokumentar
(annen info), og naturprogrammer (naturinfo).
44
Cramers V: 0,295. χ2: 8,676 og p: 0,003.
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Tabell 6 viser hvilke temaer som respondentene mener et program skal innholde for at de skal
synes det er interessant, fordelt på kjønn. Temaet komedie er ikke inkludert i tabellen, men 79
prosent av guttene og 86 prosent av jentene synes dette er et interessant tema. Det er derfor
tydelig at noe av utvalgets fjernsynsbruk kjennetegnes av å ha underholdningsverdi, og kan
kobles opp mot McQuails (2005) avlednings-begrep innenfor bruksstudiene (jamfør 3.2.1). Å
se på et fjernsynsprogram som får deg til å le, og som ikke nødvendigvis krever at du må
tenke så mye, kan gjerne ses på som en flukt fra det vanlige hverdagsstresset og en form for å
koble av. Sex, vold, kjærlighet og drama er alle temaer som har en sammenheng som er
statistisk signifikant på 5%-nivået. Guttene viser seg å oppfatte sex og vold som mer
interessante temaer i et programinnhold. Hovedvekten av jentene er ikke enig i dette, og
foretrekker heller temaer som kjærlighet og drama. Det er interessant at det er så få jenter,
sammenlignet med guttene, som interesserer seg for sex-temaer i et programinnhold.
Seksualitet er et tema som gjerne opptar ungdom (jamfør 3.1). Det kan derimot være tilfellet
at jentene i denne alderen synes det er for flaut å innrømme at seksualitet er noe som opptar
dem. Og for guttene er det kanskje status innad deres sosiale omgangskrets å være åpne om
sin interesse ovenfor temaet. Dette kan også forklare det store flertallet av jentene som
interesserer seg for kjærlighetstemaer og drama; det kan være at selve kjærlighetsaspektet
rundt seksualiseringen opptar dem, istedenfor sex i seg selv. En annen årsak kan være at siden
tenåringsblader for jenter gjerne har mye sex-innhold, så kan jentene også foretekke å bruke
disse for å få informasjon om seksualitet – fremfor fjernsynsmediet.
At fjernsynsbruk kan være kjønnsfordelt ble også presentert i teorikapittelet (jamfør 3.2.2).
Som vi har sett i dette avsnittet har guttene og jentene ulike mønstre for hvilke preferanser de
har i forhold til programtyper. Å foretrekke visse typer for fjernsynssjangere er en faktor som
også var oppført i Webster og Wakshlags (1983) modell for valg av fjernsynsprogram.
Preferanser og personlig smak for hva slags sjangere, formater og spesifikke innholdstyper
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varierer fra fjernsynsbruker til fjernsynsbruker. Og som vi har sett ovenfor, kan det også
variere mellom kjønn.
5.1.4 Bruk av fjernsynskanaler mellom kjønnene
For å sjekke gyldigheten av forskjeller i jenter og gutters fjernsynsbruk, mener jeg det er
vesentlig å illustrere hvilke fjernsynskanaler de er mest lojale mot. Fjernsynskanalenes
programlegging kan variere i forhold til hvilke type fjernsynsprogrammer som blir sendt, og
kan derfor appellere mer for enten gutter eller jenter.

Tabell 7 tydeliggjør de fjernsynskanalene respondentene ser mest på. Tabellen inkluderer bare
de kanalene som viser til tendenser og forskjeller på tvers av kjønn. Det er derimot verdt å
nevne at dette spørsmålet også hadde et åpent alternativ, hvor respondentene kunne føre opp
andre kanaler som ikke var oppført som et alternativ. Men ingen av disse kanalene utmerker
seg som spesielt attraktive for flertallet av utvalget, bortsett fra enkelte av de kanalene som
guttene oppførte. Discovery Channel ble nevnt ovenfor som et eksempel, og kanaler som
guttene tenderer å foretrekke mer enn jentene vil også presenteres under 6.3.3.
TV3 er ikke tatt med i tabellen, men er den kanalen som guttene ser mest på (72 prosent), og
som jentene ser nest mest på (80 prosent). Det er derfor ingen forskjeller i bruk som er basert
på kjønn i forhold til denne fjernsynskanalen. Som vi ser av tabell 7, er TVNorge den kanalen
som flertallet av jentene bruker mest, og vi ser en stor forskjell i bruk mellom jenter og gutter.
Selv om flertallet av guttene også bruker denne kanalen, er Viasat4 deres nest mest brukte
kanal. Flertallet av jentene oppgir at de ikke benytter seg av Viasat4. Det samme gjelder TV2
Zebra. Flertallet av guttene ser heller ikke mye på TV2 Zebra, men sammenhengen mellom
guttene og jentenes bruk er likevel statistisk signifikant på 5%-nivået. Dette gjelder også
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MTV, men denne kanalen bruker jentene mer enn guttene. En forklaring på disse forskjellene
vil presenteres under 6.3 i forbindelse med informantenes perspektiver.
5.1.5 Fjernsynsbruk stimulerende for identitetskonstruksjon
Hvordan utvalget opplever sitt fjernsynsbruk mener jeg har en sammenheng med deres
personlige preferanser og behov. Jeg ønsker derfor å se nærmere på hvordan fjernsynsbruk
kan være med på å stimulere utvalgets identitetskonstruksjon. Jeg kommer følgende til å ta
utgangspunkt i tre tabeller som belyser dette opp mot geografisk stedsplassering, kjønn og
etnisk bakgrunn (tabell 8, 9 og 10).

Vi ser i tabell 8 om utvalget opplever identifisering med programinnhold som viktig eller
ikke. Det er ikke store forskjeller mellom geografisk stedsplassering eller etnisk bakgrunn.
Det er derimot en sammenheng som er statistisk signifikant på 5%-nivået, i forhold til kjønn.
Hovedvekten av gutter ser på identifisering som lite viktig, mens flertallet av jentene enten ser
på det som litt viktig eller veldig viktig. Det vil derimot være interessant å se nærmere på
eventuelle forskjeller mellom skoleområde og etnisk bakgrunn, og mellom skoleområde og
kjønn. Det er kun en respondent fra vestkanten som har minoritetsbakgrunn, mens flertallet
fra østkanten har minoritetsbakgrunn. Forskjeller mellom østkant og vestkant kan derfor
påvirkes av dette. På samme måte kan forskjeller basert på etnisk bakgrunn være påvirket av
forskjeller mellom etnisk norske ungdommer fra østkant og vestkant.
Fordi tallgrunnlaget er for lite, viser derfor tabell 9 (jamfør vedlegg 5) forskjeller mellom
etnisk norske og minoritetsungdommer på østkanten, og mellom etnisk norske på østkant og
vestkant. Ingen av disse sammenhengene er signifikante, men likevel mener 19 prosent av
minoritetsungdommene at identifisering er veldig viktig, i motsetning til 6 prosent av etnisk
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norske ungdommer. Dette kan ha relasjon til tidligere fremstilt teori om tokulturellhet.
Minoritetsungdom som gjennomgår tokulturellhet kan preges av en mer kompleks
identitetskonstruksjon, og denne gruppen kan derfor bruke mediene til å forhandle om og
navigere mellom ulike roller og livsstiler (jamfør 3.1.2.1 og 3.1.3.1). Til sammenligning
mener flere etnisk norske ungdommer fra vestkanten (16 prosent) at identifisering med
programinnhold er veldig viktig. Bare 6 prosent fra østkanten mener det samme.
For å se om disse forskjellene er påvirket av kjønn, viser tabell 10 (jamfør vedlegg 5)
forskjeller mellom gutter og jenter innenfor hvert skoleområde. Vi ser da at det kun er jentene
fra vestkanten som mener identifisering av programinnhold er veldig viktig. Flertallet av
guttene mener identifisering med programinnhold er lite viktig. Sammenhengen mellom
gutter og jenter fra vestkanten er signifikant på 5%-nivået. Sammenlignet med guttene på
østkanten, mener 13 prosent at dette er veldig viktig. Med bakgrunn i tallene fra tabell 9, vet
vi derimot at flertallet av denne prosentandelen dreier seg om ungdom med
minoritetsbakgrunn. Det er også forskjeller mellom jenter fra østkanten og vestkanten, hvor
sistnevnte mener dette er viktigere enn førstnevnte.

5.2 Utvalgets opplevelse av programtilbudet på fjernsynet
Problemstillingen fokuserer også på hvordan ungdom mellom 14 og 15 opplever
programtilbudet på fjernsynet, og om det eksisterer noen forskjeller mellom de tre oppførte
demografiske egenskapene. Følgende vil disse tre forholdene bli belyst hver for seg, men alle
vil bli diskutert ut i fra samme tabell (tabell 11, jamfør 5.2.1). Flere av krysstabellene
fremstilles som tredimensjonale for å spare plass.
5.2.1 Forskjeller mellom vestkant og østkant
Før vi ser på tabell 11, er det viktig å presisere at ingen av respondentene synes at
programtilbudet er veldig dårlig. Dette er også et alternativ som står oppført i spørreskjemaet
(jamfør vedlegg 2). Tabellen illustrerer hvordan respondentene opplever programtilbudet på
fjernsynet, og er delt inn i de tre uavhengige variablene skoleområde, kjønn og etnisk
bakgrunn. Det vil bli tatt utgangspunkt i denne tabellen under 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3, men i
dette avsnittet vil forskjellene mellom østkant og vestkant stå sentralt.
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Sammenhengen er her statistisk signifikant på 5 %-nivået. Flere av respondentene fra Oslos
østkant er ikke like fornøyd med programtilbudet på fjernsynet som de fra vestkanten er: Alle
respondentene som opplever programtilbudet som dårlig befinner seg på østkanten. En
betydelig hovedvekt av de som opplever programtilbudet som veldig bra befinner seg på
vestkanten. Av de respondentene som opplever programtilbudet som dårlig, oppgir seks av
disse hvorfor:
Respondent 1: At Champions Leage-kamper osv. koster penger.
Respondent 11: Fordi det er for dyrt.
Respondent 13: De sender ikke bra programmer.
Respondent 15: Det er lite å se på, og de gode seriene blir bare fjernet, som Bundy og
American Dad.
Respondent 19: Veldig dyrt.
Respondent 28: Ikke nok kanaler, og dårlig underholdning.

Tre av respondentene synes at kostnader er en vesentlig grunn til at de opplever
programtilbudet som dårlig. Med andre ord kan det tenkes at de fjernsynskanalene som disse
tre respondentene har tilgang til, ikke sender den type programinnhold som interesserer dem.
Både respondent 1 og respondent 11 oppgir at sport er en av de programsjangerne som de
foretrekker å se på. Respondent 1 utdyper dessuten i egne ord at tilgang til å se spesifikke
fotballkamper koster penger. Det da er rimelig å anta at det kun sendes slike kamper på
kanaler som ikke inngår i vanlige pakketilbud hos kanaldistributører. Å få tilgang til slike
kanaler koster ekstra penger. Hos de tre andre respondentene kommer det frem at de er
misfornøyd med måten programleggingen er strukturert, eller fordi det ikke finnes nok
kanaler, slik respondent 28 påpeker. Webster og Wakshalgs (1983) modell for valg av
fjernsynsprogram,

som

ble

presentert

i

teorikapittelet

(jamfør

3.2.3.2),

påpekte

fjernsynskanalenes struktur, eller programlegging, som en faktor for programvalg. Som
funnene her viser, medfører altså misfornøydhet med de kanalene som er tilgjenglige, at
56

programtilbudet oppleves som mindre tilfredsstillende. Tilgjengelighet er også en faktor nevnt
av de to teoretikerne, og kan bekreftes gjennom de funnene som er blitt nevnt ovenfor. Det
ble under 3.2.3.2 dessuten forklart at økonomi kan være avgjørende for tilgjenglighet, noe
enkelte av respondentene fra østkanten poengterer i denne undersøkelsen. Av de
respondentene fra vestkanten som opplever programtilbudet som veldig bra, oppgir tre av
dem hvorfor:
Respondent 68: Ganske mye utvalg og bra serier. Kommer mer og mer hele tiden.
Respondent 74: Fordi det er mange kanaler.
Respondent 96: Det er morsomme programmer.

Respondent 74 synes programtilbudet er bra nettopp fordi han synes det er mange kanaler å
velge mellom. Dette er dessuten den samme begrunnelsen som respondent 18 har gitt, som er
den eneste respondenten fra østkanten som synes programtilbudet er veldig bra, hvor hun
poengterer at ”man kan jo få opptil 3000 kanaler, så…ja”. To respondenter fra vestkanten
påpeker at det er selve utvalget av fjernsynsprogrammer på de forskjellige kanalene som er
årsaken til at programtilbudet oppleves som veldig bra for dem.

Som nevnt tidligere kan tallgrunnlaget være påvirket av fordelingen mellom etnisk bakgrunn
innenfor vestkant og østkant (jamfør 5.1.5). Tabell 12 viser derfor en oversikt over hvordan
programtilbudet oppleves på tvers av etnisk bakgrunn på østkanten og mellom etnisk norske
ungdommer på østkant og vestkant. Forskjellene mellom etnisk norske og minoritetsungdom
på østkanten vil bli diskutert under 5.2.345. Forskjeller mellom etnisk norske ungdommer fra
østkant og vestkant er signifikant på 5%-nivået. Ingen fra vestkanten opplever
45

For å spare plass er tabellene flerdimensjonale, men likevel mener jeg det er fordelaktig og diskutere de tre
demografiske egenskapene separat.
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programtilbudet som dårlig, i motsetning til 16 prosent fra østkanten. På samme måte
opplever flere respondenter fra vestkanten programtilbudet som veldig bra i motsetning til
respondentene fra østkanten.
Hvorfor programtilbudet oppleves som mindre tilfredsstillende baserer seg på spesielt fire
årsaker som går igjen hos flere av respondentene. Det ene omhandler sendetidspunkt, hvor det
blir påpekt at de beste fjernsynsprogrammene enten sendes samtidig og at man derfor ikke får
mulighet til å få med seg alle. Eller at man har andre ting å gjøre og at respondentene
kritiserer selve programleggingen til kanalene. Det andre har med kanaltilgjengelighet å
gjøre. Flere klager på at man må betale ekstra for å få tilgang til kanaler som sender spesifikt
programinnhold som respondentene ønsker å se på. Dette dreier seg spesielt om
sportsinnhold, men også amerikanske fjernsynsserier respondentene mener de norske
fjernsynskanalene ikke tilbyr nok av eller raskt nok. Enkelte av respondentene opplever det
også som et problem at spesifikke fjernsynsprogram blir forflyttet til andre kanaler, og at de
da ikke lenger har tilgang til å følge med på dem. Respondent 16 påpeker blant annet at ”noen
ganger setter de gode programmer til FEM, og da får ikke jeg sett programmet”. Det gikk
også igjen at reklame var en årsak til at respondentene kunne synes programtilbudet ikke var
bra nok, og poengterte at mye av reklamen var kjedelig eller dårlig, eller at det ble sendt alt
for ofte. For mange repriser av fjernsynsprogrammer på sendeskjemaet er den fjerde årsaken
til at programtilbudet kan oppleves som mangelfullt.
Det var derimot noen som opplevde at programtilbudet hadde ”noe for alle aldersgrupper og
TV-smaker” (respondent 39), mens andre igjen kunne påpeke at ”det finnes mange kanaler,
men lite å spise på i kanalene” (respondent 37). Det er derimot verdt å merke seg at det var
ingen av respondentene fra vestkanten som klaget på kostnader i forhold til tilgang til kanaler.
Dette kan kobles opp mot teorien om økonomisk kapital og forskjeller på levestandard
mellom østkanten og vestkanten (jamfør 2.1.2). Det er mulig at enkelte av respondentene fra
østkanten kan oppleve kostnader i forhold til kanaltilgjengelighet som et større problem enn
respondentene fra vestkanten gjør. Med tanke på at flere fra vestkanten er fornøyd med
programtilbudet i forhold til de fra østkantskolen, er det interessant at 20 prosent fra østkanten
har et hverdagslig fjernsynskonsum på over 4 timer. Ingen fra vestkanten faller innenfor
samme kategori. Dette ser vi i tabell 13, på neste side.
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De statistiske målene her tilsier at det eksisterer forskjeller mellom fjernsynskonsumet til
respondentene fra østkant og vestkant. I fare for at denne forskjellen skal skyldes en
overrepresentasjon av minoritetsungdommer fra østkanten, henvises det her også til tabell 14
(jamfør vedlegg 5). Men også her viser resultatene at etnisk norske ungdommer fra østkanten
har et høyere fjernsynskonsum enn etnisk norske ungdommer fra vestkanten. Forskjeller
mellom kjønn i tabell 13 vil diskuteres under 5.2.2, og forskjeller mellom etnisk bakgrunn vil
diskuteres under 5.2.3.
5.2.2 Forskjeller mellom kjønn
Med tanke på at avstanden mellom det å være fornøyd med programtilbudet og å ikke være
fornøyd

med

det,

hovedsakelig

baserer

seg

på

kanaltilgjengelighet

og

programleggingsstrukturen til de diverse fjernsynskanalene, er det også interessant å se om
det eksisterer noen forskjeller mellom gutter og jenter. Oversikten over hvordan
programtilbudet oppleves fordelt på kjønn viser derimot ikke til noen signifikant
sammenheng, som vi ser i tabell 11 (jamfør 5.2.1). Likevel er det flere gutter enn jenter som
opplever programtilbudet som dårlig. Dette er derimot den eneste forskjellen som kan tydes ut
i fra tabellen, da det ikke er noen store avstander mellom kjønn innenfor de tre andre
kategoriene (opplevelse av programtilbudet som passe, bra og veldig bra).
Som nevnt under 5.2.1 baserer mange av guttene et utilstrekkelig programtilbud på at det er
for lite sportsinnhold på de kanalene de har tilgang til, noe som kan forklare hvorfor flere
gutter enn jenter opplever programtilbudet som dårlig. Forskjeller i fjernsynsbruk mellom
gutter og jenter forklares derimot grundigere under 6.3.
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At gutter opplever programtilbudet som noe dårligere, kan likevel være med på å forklare
hvorfor jentene har et høyere fjernsynskonsum. Dette ser vi i tabell 13 (jamfør 5.2.1).
Sammenhengen mellom variablene kjønn og fjernsynskonsum er her statistisk signifikant på 5
%-nivået. Dette stemmer dessuten med Norsk mediebarometers (SSB 2009) statistikk over
unges fjernsynsbruk. Den viser også at jenter ser mer på fjernsyn enn det gutter gjør.
Tabell 1 (jamfør 5.1.1) viste dessuten at flere gutter (22 prosent) enn jenter (6 prosent) ser på
alle sine faste fjernsynsprogrammer som viktige (jamfør 5.1.1). Dette kan bety at flere gutter
enn jenter selekterer programinnhold som er meningsfulle for dem, og heller lar være å se på
fjernsynsprogrammer som ikke interesserer eller er viktige for dem. Om dette er tilfellet
gjelder dette sannsynligvis ikke flertallet av guttene, siden hovedvekten av guttene ikke
oppfatter noen av sine faste programmer som viktige for dem.
5.2.3 Forskjeller mellom ungdom med ulik etnisk bakgrunn
Tabell 11 (jamfør 5.2.1) viste ingen signifikant sammenheng mellom opplevelse av
programtilbud og etnisk bakgrunn. Likevel opplever ingen av minoritetsungdommene
programtilbudet som veldig bra (mot 11 prosent etnisk norske ungdommer). Det kan generelt
sies at minoritetsungdom har en tendens til å oppleve programtilbudet som dårligere enn
etnisk norsk ungdom. Respondentene med minoritetsbakgrunn har derimot ikke oppgitt
årsaker for dette som kan relateres til mangler på spesifikt kulturelt preget programinnhold.
Det er derfor vanskelig å relatere deres misfornøydhet direkte til deres kulturelle bakgrunn.
Tvert i mot ramses det opp de manglene som er blitt nevnt under 5.2.1. Jeg ser derfor ikke noe
mønster som kan forklare hvorfor minoritetsungdom i dette utvalget er i hovedvekt av å
oppleve programtilbudet som dårlig, og hvorfor ingen av dem opplever programtilbudet som
veldig bra. Som tidligere nevnt opplevde jeg ikke noen forskjeller mellom de etnisk norske
ungdommene og minoritetsungdommene fra fokusgruppeintervjuet på østkanten, som var
preget av særskilte kulturelle preferanser. Det betyr derimot ikke at slike forskjeller ikke
eksisterer, men at utvalget i denne undersøkelsen kanskje ikke har begrunnet svarene sine ut i
fra deres kulturelle bakgrunn46.

46

Høst (1998: 12) påpeker at til tross for at etniske minoriteter vanligvis inkluderes i publikumsundersøkelser, så
er det likevel vanskelig og få resultater som kan gi tilfredsstillende forklaringer på minoriteters fjernsynsbruk.
For å få til dette må minoritetsgruppene studeres hver for seg i form av separate undersøkelser.
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Respondentene redegjør derimot for om de foretrekker å se på norske eller utenlandske
fjernsynsprogrammer, eller begge deler47. Videre er det blitt spesifisert hvilket utenlandsk
land som eventuelt foretrekkes og hvorfor. Syv av respondentene med minoritetsbakgrunn
nevner her land som ikke er amerikanske, engelske eller australske. Tre av de nevner tamilske
fjernsynsprogrammer, og to av disse respondentene foretrekker å se på både norske, tamilske
og engelske programmer. De begrunner dette med at ”jeg kan språket og skjønner liksom det”
(respondent 5), og ”for da lærer jeg meg andre språk litt bedre og blir vant til det” (respondent
7). De ramser derimot bare opp amerikanske fjernsynsserier som deres fjernsynsvaner, og
påpeker at noen av disse programmene er viktige for dem. Begge synes programtilbudet er
bra, og ramser bare opp fjernsynskanaler som enten er norske eller amerikanske av kanaler de
bruker mest. Respondent 52 opplever også programtilbudet som bra, er fra Tyrkia, og
foretrekker både norske og utenlandske programmer fordi ”da lærer jeg begge kulturene”. De
resterende fire respondentene anser derimot programtilbudet som passe, og påpeker at de:
Respondent 6: [Foretrekker fjernsynsprogrammer på Sun TV og Thendral48] …fordi det er mitt språk.
Respondent 35: [Foretrekker ABS-CBN49 fordi] der er det mange spennende TV-serier og
shows.
Respondent 45: [Foretrekker polsk TV] fordi jeg er fra Polen.
Respondent 48: [Foretrekker engelske programmer fordi] de har de beste seriene, de er mer
min smak enn norske. Den eneste norske serien jeg ser på er Ali Reza and the Rezas (TV2).

Alle disse respondentene ramser imidlertid også opp norske fjernsynskanaler som de ser på,
og det kan være at disse respondentene bruker fjernsynsmediet som kanal for deres
tokulturellhet (jamfør 3.1.2.1). Ved å bruke fjernsynskanaler fra deres eller deres foreldres
opprinnelige hjemland, kan de lære og få utløp for deres kulturelle bakgrunn. Ved å benytte
seg av norske kanaler kan de derimot lære og få utløp for den norske kulturen som de også er
en del av (jamfør 3.1.3.1). Siden de resterende respondentene med minoritetsbakgrunn ikke
gir uttrykk for at deres kulturelle bakgrunn har noe å si for opplevelse av programtilbudet, kan
dette bety at de heller bruker fjernsynsmediet til å forsterke deres rolle som nettopp ungdom. I
så fall vil deres personlige preferanser og behov gjerne være preget av deres interesser og
ungdomsmiljø, altså sosiale omgangskrets, og ikke nødvendigvis deres kulturelle bakgrunn.
Bakgrunnen for dette er at ungdom kan ha en tendens til å heller ville være opposisjonelle
mot sine foreldre, fremfor å skuffe sine egne jevnaldrende (jamfør 3.1). Gjennom observerte
perspektiver av andre ungdommer, kan minoritetsungdom sies å oppfatte sin egen rolle i lys
47

Denne tabellen vil bli presentert under 6.4.3.
Indiske fjernsynskanaler.
49
En filippinsk fjernsynskanal.
48
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av de holdningene, perspektivene og relasjonene de har til etnisk norske ungdommer (jamfør
3.1.1).

Et funn i oppgaven kan dessuten være med på å styrke en antakelse om dette, da tabell 15
indikerer at minoritetsungdom snakker like mye om fjernsynsprogrammer med sin sosiale
omgangskrets som det etnisk norske ungdommer gjør. Det er ikke store forskjeller mellom
fjernsynsprogrammer som blir samtaleemne og noen av de tre demografiske forholdene som
er tatt med i tabellen. Den eneste antydningen til forskjeller foreligger mellom gutter og
jenter, men her er heller ikke sammenhengen statistisk signifikant på 5%-nivået. Siden
hovedvekten av respondentene med minoritetsbakgrunn også nevner mange amerikanske,
engelske og australske fjernsynsprogrammer, samt noen norske, er det ikke urimelig å anta at
samtaleemner om fjernsynsbruk like gjerne er med en etnisk norsk. Undersøkelsens resultater
viser nemlig at guttene stort sett eksponerer seg for de samme fjernsynsprogrammene (jamfør
6.1.3 og 6.4.2).
Likevel foreligger det en forskjell mellom etnisk norske og minoritetsungdom fra østkanten.
Dette viser tabell 12 (jamfør 5.2.1). Det er ingen statistisk signifikante forskjeller, men vi ser
at ingen med minoritetsbakgrunn opplever programtilbudet som veldig bra. 5 prosent av
etnisk norske ungdommer gjør derimot det. Tidligere fremviste tabell 13 (jamfør 5.2.1) viser
også at minoritetsungdom har et høyere fjernsynskonsum enn etnisk norske ungdommer.
Sammenhengen her er signifikant på 5%-nivået. Vi så også tidligere i tabell 8 (jamfør 5.1.5)
at minoritetsungdom opplever identifisering med programinnhold som viktigere enn etnisk
norske ungdommer – selv om denne sammenhengen ikke er signifikant. Med andre ord
mener jeg at det ikke er urimelig å anta at minoritetsungdom kan oppleve programtilbudet
som dårligere enn etnisk norske ungdommer. En årsak til dette kan være at norske kanalers
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sendeskjema ikke nødvendigvis inneholder den kulturformidlingen og de verdiene som
gjenspeiler deres utenlandske, kulturelle og nasjonale bakgrunn. Fjernsynsmediet vil kanskje
hjelpe minoritetsungdommene med formidling av den norske kulturen de er en del av, men
deres tokulturellhet er likevel bestemt av å ha en fot innenfor to ulike kulturer.

5.3 Oppsummering
Mitt materiale viser at det eksisterer forskjeller i opplevelse av programtilbud mellom de
demografiske egenskapene som problemstillingen fokuserer på. Forskjellene mellom østkant
og vestkant er størst, hvor det er flere fra vestkanten som er fornøyd med programtilbudet enn
østkanten. Ulikhetene baserer seg først og fremst på at enkelte av respondentene fra
østkanten, som opplever programtilbudet som dårlig, hevder at programleggingen til de
kanalene de har tilgang til oppleves som dårlig, og at et utvidet kanaltilbud er for dyrt.
Begrunnelser for en dårlig programlegging baserer seg på mangler på programinnhold som
sport og det respondentene mener er gode fjernsyns–programmer. Videre begrunner
respondentene sin opplevelse av programtilbudet som dårlig, med at programleggingen for
dem anses for å organisere sendetidspunkt som gjør deres fjernsynsbruk komplisert, ved at
gode fjernsynsprogrammer overlapper hverandre eller blir sendt på tidspunkt som forhindrer
en mulighet til å kunne eksponere seg for dem. Det blir også påpekt at for mye reklame på
fjernsynskanalene og for mange repriser av fjernsynsprogrammer, også er årsaker for at
programtilbudet kan oppleves som dårlig. På vestkanten opplever derimot flere
programtilbudet som bra, og begrunnelser for dette er stort kanaltilbud og variert
programutvalg.
Når det kommer til forskjeller mellom kjønnene opplever flere gutter enn jenter
programtilbudet som dårlig. Denne fordelingen baserer seg stort sett på det som er oppgitt
som forskjeller mellom vestkant og østkant, men hvor det utelukkende er gutter som hevder at
programtilbudet er for dyrt og mangel på programinnhold som sport. Det foreligger også en
forskjell i fjernsynsbruk, både i forhold til hvilke fjernsynssjangere og –temaer de ulike
kjønnene foretrekker, og fjernsynskanaler. Jentene i utvalget tenderer til å foretrekke TVserier, reality– og talk show-programmer, mer enn det guttene gjør. Guttene, på den andre
siden, liker sport og nyheter, og fakta og dokumentar-programmer mer enn det jentene gjør.
Underholdningsprogrammer var derimot en fjernsynssjanger som begge kjønnene foretrakk.
Videre er kjærlighet og drama temaer i programinnhold som fascinerer jenter, mens sex og
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vold er temaer som blir godt likt av guttene. Forskjellene i favoriseringer av fjernsynssjangere
og temaer stemmer godt overens med det mønsteret guttene og jentene viser å ha i relasjon
med deres kanalbruk. Begge kjønnene brukte TV3 mye, men TVNorge og MTV er kanaler
som jentene helt klart bruker mest, og guttene bruker på samme måte Viasat4 og TV2Zebra
mer enn det jentene gjør. Med bakgrunn i disse tendensene er det derfor aktuelt å presentere
informantenes perspektiver om deres fjernsynsbruk på tvers av kjønn, og dette fremkommer
under 6.3.
Forskjeller mellom etnisk norske ungdommer og minoritetsungdommer er preget av at flere
minoritetsungdommer opplever programtilbudet som dårligere enn det de etnisk norske
ungdommene gjør, selv om det her ikke er store forskjeller. Det viser seg likevel at alle
respondentene som har oppgitt at de opplever programtilbudet som veldig bra, er etnisk
norske. Hovedvekten av minoritetsungdom befinner seg dessuten innenfor kategorien av de
som opplever programtilbudet som passe; en kategori som kan oppfattes som at
programtilbudet oppleves som noe mangelfullt. Det er derimot ingen av respondentene med
minoritetsbakgrunn som har gitt begrunnelser for dette som direkte kan knyttet opp mot deres
kulturelle og etniske bakgrunn. De eneste indikasjonene som kan ta utgangspunkt i dette,
dreier seg om de respondentene som ramser opp fjernsynskanaler eller fjernsynsprogrammer
fra deres opprinnelige hjemland. De oppgir da at de kan foretrekke utenlandske kanalene eller
programmer fordi det er deres språk og at disse programmene anses som spennende for dem.
Flere av disse respondentene faller derimot innenfor kategorien av de som opplever
programtilbudet som bra. Flere av respondentene med minoritetsbakgrunn som opplever
programtilbudet som dårlig eller passe, oppgir dessuten de samme årsakene for misfornøydhet
som det de etnisk norske respondentene oppgir. Med andre ord kan ikke disse begrunnelsene
knyttes til deres eventuelle behov for et mer variert kulturelt programinnhold som samsvarer
med deres minoritetsbakgrunn. Likevel kan det tenkes at noe av opplevelsen av
programtilbudet som dårlig, kan være basert på dette, men fordi mitt materiale ikke gir
tilstrekkelig innsikt i dette, kan videre forskning på området være interessant. Det viste seg
dog at minoritetsungdom har en tendens til å anse identifisering av programinnhold som
viktigere enn det spesielt etnisk norske gutter på vestkanten gjør.
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6.

Informantenes refleksjoner og perspektiver

Dette kapittelet er en utdypning av de mønstrene som er blitt presentert i kapittel 5, og består
av informantenes refleksjoner og perspektiver rundt deres fjernsynsbruk. Det vil likevel
presenteres noen tabeller fra spørreskjemaundersøkelsen som jeg mener er nødvendige for å
utfylle informantenes innspill. Det samme gjelder enkelte svar fra respondentene på de åpne
spørsmålene. Flere av disse er allerede blitt presentert i kapittel 5, men det er likevel andre
spørsmål som jeg mener er fordelaktig å presentere sammen med informantenes refleksjoner.
Kapittelet er delt inn i seks paragrafer, som på hver sin måte prøver å belyse aspekter som
karakteriserer informantenes fjernsynsbruk.
En god del av dette kapittelet består av fjernsynsbruk mellom gutter og jenter, selv om alle de
tre demografiske egenskapene som problemstillingen tar utgangspunkt i vil diskuteres. I
kapittel 5 viste derimot resultatene at mye av fjernsynsbruket kan være kjønnsfordelt (jamfør
5.2), og derfor er mye av fokuset også rettet mot dette forholdet.
6.1 kartlegger i hovedsak informantenes fjernsynsbruk, men med bakgrunn i de mønstrene
som er blitt presentert i kapittel 5. Det vil bli redegjort for hvordan fjernsynsbruket til
informantene kan karakteriseres av å være både tilfeldig, basert på vaner og kjønnsfordelt.
Under 6.2 presenteres perspektiver fra informantene som tyder på at deres fjernsynsbruk kan
være preget av påvirkning og press fra sosial omgangskrets og sammensetninger av
seergrupper. Informantenes egne refleksjoner om hvordan deres fjernsynsbruk kan være
nytteverdig for dem, vil bli presentert under 6.3. 6.4 tar for seg ungdom som en
publikumsgruppe, og viser til informantenes egne innspill om hvorvidt fjernsynsmediet treffer
eller ikke treffer ungdom som målgruppe. Informantenes forhold til fjernsynsmediebildet vil
bli belyst under 6.5, etterfulgt av en oppsummering av kapittelet under 6.6.
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6.1 Informantenes fjernsynsbruk
I dette avsnittet ønsker jeg å forklare tendenser ved informantenes fjernsynsbruk, som viser
seg å både være tilfeldig og basert på allerede etablerte fjernsynsvaner. Basert på mitt
materiale fremkommer det også at guttene og jentene har ulike tendenser ved deres
fjernsynsbruk.
6.1.1 Fjernsynsbruk som er tilfeldig
I oppgavens innledningsdel foreligger statistiske tall på hvor mye fjernsynskonsumet til
ungdom er, og tallene hentet fra Norsk Mediebarometer og Norsk TV-meterpanel er
forskjellige (jamfør 1.1). Et aspekt vedrørende fjernsynsbruk som kom frem under
fokusgruppeintervjuene kan derimot bekrefte en av årsakene til hvorfor dataene innenfor hver
av disse datainnsamlingsmetodene er forskjellige. Informantene fra østkanten forteller nemlig
at de ofte bruker internett som portal for å se på fjernsynsserier.50 Karoline (østkant51)
forteller at hun benytter seg av disse nettsidene mer hun bruker fjernsynsmediet, og alle
informantene begrunnet den hyppige bruken med at det ikke er reklameavbrudd i
fjernsynsprogrammene som er tilgjengelige på disse nettsidene, og at programmene dessuten
publiseres tidligere der enn de gjør i de norske fjernsynskanalene.
Kamir: Det som er lagt ut på nettet er jo episoder som akkurat er blitt sendt i USA. Så da kan
man jo følge episodene når de faktisk kommer ut. Skal du se de i Norge, så må du jo vente
ganske lenge.
Tharsini: Ja, to år. På neste sesong. Det er ganske kjipt.
Knut: Simpsons er verst, da. De er 16 sesonger foran i Amerika enn i Norge (østkant).

Knut påpeker dessuten at det er helt gratis å se på fjernsynsprogrammene som er lagt ut på
disse nettsidene, og legger til at han også kan bruke NRK Nett-TV. Informantene på
vestkanten kunne benytte seg av lignende nettsteder noen ganger, men ikke ofte. Beate
(vestkant) forklarte dette med at Internettsidene gjerne kunne være litt trege til tider. De
kunne derimot laste ned52 enkelte fjernsynsprogrammer, enten ved å gjøre det selv eller at
andre i familien gjorde det. Fjernsynsbruket til ungdom kan være statistisk begrenset i forhold
til det reelle tallet, dersom «fjernsynsbruket på Internett» ikke registreres. På spørsmål om
informantene mente at de så mye på fjernsyn, svarte utelukkende begge fokusgruppene
entydig ja. Informantene påpeker også at når de ser programmer på fjernsynet, og ikke på
50

Eksempler på nettsider som dette er www.free-tv-video-online.info, og www.tvduck.com.
Østkant betyr at informantene er fra østkantskolen, og vestkant betyr at informantene e fra vestkantskolen.
52
Nedlastningen foregikk gjennom søkemotorer som for eksempel BitTorrent (www.bittorrent.com) og Vuze
(www.vuze.com).
51
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Internett, så er reklameavbruddene noe som kan være irriterende. Silje (vestkant) forteller at
det er ekstremt mye reklame på fjernsynskanalen TV3, og at dette spesielt er et problem
dersom hun ser en film på denne kanalen. Solveig er enig med henne og påpeker at ”du får jo
nesten ikke med deg noe fordi det er så mange reklamepauser”. Som regel pleier de da å bytte
til en annen kanal, eller de kan veksle på fjernsynsbruken som en primær- og
sekundæraktivitet opp mot bærbare datamaskiner.
Tharsini: Jeg pleier å sitte på PC-en samtidig, da. Egentlig så pleier jeg å ha på TV-en, så har
jeg på en eller annen kanal, også sitter jeg heller på PC-en. Men hvis det er noe viktig så
følger jeg heller med på TV-en og holder på med PC-en i reklamepausene (østkant).

Flere av informantene synes at enkelte fjernsynsprogrammer som de anser som bra, ofte går
til samme tid på de forskjellige fjernsynskanalene. Det samme mente flere respondenter var
årsaken til at de kunne være mindre fornøyd med programtilbudet på fjernsynet (jamfør
5.2.1). Beate (vestkant) poengterte også at de bra programmene ofte begynte rundt halv ti på
hverdager, og at dette kunne være problematisk for ungdom i hennes alder, da man noen
ganger må legge seg på dette tidspunktet:
Beate: Det er da alle de bra programmene begynner, ikke sant. Da synes jo de [som må legge
seg] at det er helt idiotisk at de bra programmene begynner halv ti (vestkant).

En god løsning på dette problemet er derimot en PVR-funksjon53. Informantene innrømmer at
de ofte benytter seg av denne funksjonen, da de synes den som veldig praktisk.
Karoline: Det er jo praktisk, da. Altså, si at du for eksempel skal på trening, også går et eller
annet rart, også får du det ikke med deg, også bare trykker du på en knapp, også er dagen
reddet (østkant).
Silje: Jeg skjønner ikke hvordan jeg har levd uten jeg altså… (vestkant).

Det er ikke alle informantene som har denne funksjonen, og Fredrik (østkant) er en av disse.
Han er derimot glad for at han ikke har funksjonen, da han tror at denne funksjonen kan føre
til at man ser mer på fjernsynet enn man gjør i utgangspunktet. Tharsini (østkant) mener
derimot at hun ikke nødvendigvis behøver å se på de fjernsynsprogrammene som hun har tatt
opp den samme dagen, men at hun kan gjøre andre ting på det tidspunktet
fjernsynsprogrammet går, for så å kanskje bruke en søndag til å se på flere
fjernsynsprogrammer som hun har tatt opp. På denne måten ser hun bare på de programmene

53

PVR (Personal Video Recorder) er en TV-dekoder med opptaks– og pausefunksjon.
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som hun liker best, og hun hadde uansett sett på fjernsynet i den perioden som hun ser på
disse programmene. Informantene fra østkantskolen nevnte derimot fjernsynsprogrammer
som var satt opp på feil tidspunkt fordi de da var tilgjengelige for små barn. Tharsini (østkant)
synes det er merkelig at South Park (MTV/NRK/TV2 Zebra) er satt opp såpass tidlig på
dagen på TV2 Zebra, da karakterene i fjernsynsprogrammet kommer med rasistiske og
nedlatende ytringer om religioner:
Tharsini: Lillebroren min som går i andreklasse sitter og ser på det fordi han ser tegneseriefigurer og
tror det er så morsomt. Også begynner han å rope masse stygge ord (østkant).

Lillebroren hennes blir med andre ord veldig påvirket av dette programmet, og hun synes det
er merkelig at fjernsynskanalen sender programmer på tidspunkter som gjør dem tilgjengelige
for små barn.
6.1.2 Etablering av fjernsynsvaner
Det virker som om informantene fra fokusgruppene helst ser på fjernsynet etter skoletiden for
å slappe av, og da nøyer seg med fjernsynsprogram som går i reprise. Et av spørsmålene i
spørreskjemaet baserte seg på hva som kan få respondentene til å se på et spesielt
fjernsynsprogram. Flere begrunnelser ble nevnt av flere, og kan derfor kategoriseres som fire
årsaker: at respondenten tilfeldig hadde kommet innom fjernsynsprogrammet, personlig
interesse eller identifisering for/av programinnholdet, allerede etablerte fjernsynsvaner og
”for å brytes løs fra stress noen ganger” (respondent 22) og fjernsynsbruket da blir en form
for avkobling. Informantene påpeker derimot at de fjernsynsprogrammene som de synes er
bra, og er å anse som deres favoritter, stort sett blir sendt på kvelden. De begrunner sin
fjernsynseksponering rett etter skoletid for å være en form for avkobling, hvor de kan slappe
av og bare se på fjernsynet. På spørsmål om de anser disse fjernsynsprogrammene som bra,
svarer informantene at ”det spørs litt” (Beate, vestkant) og ”det er jo noen serier som går, da.
Men det er repriser” (Benedicte, vestkant).
Tharsini: Det er noen bra programmer etter skolen også, da. Men det er sånne som jeg har sett mange
ganger tidligere. Det er liksom repriser (østkant).

Det virker altså som at informantenes fjernsynseksponering rett etter skoletid er en form for
avkobling, og at de ikke nødvendigvis behøver å få et direkte utbytte av fjernsynsinnholdet.
Som tidligere nevnt er repriser i kanalenes programlegging noe som respondentene ser på som
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irriterende, men likevel eksponerer de seg for disse programmene. Informantene forteller
dessuten at de ikke planlegger fjernsynseksponering etter skoletid, men det gjør de gjerne på
kveldene:
Benedicte: Jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Når jeg setter meg for å se på TV, så bare
ser jeg på noe. Jeg tenker ikke så veldig mye på det.
Moderator: Mer tilfeldig bare?
Benedicte: Ja. Også blir det tilfeldig at du begynner å se på det fordi du får de rutinene på en
måte.
Solveig: Altså, de fleste programmene jeg ser på er bare fordi jeg har sittet og svitsjet og bare
sett noe som er spennende. Også har jeg bare begynt å følge med på det. Det er ikke sånn at
jeg tenker veldig mye over hva jeg egentlig har lyst til å se på.
Agnes: Men jeg har faste dager hvor jeg setter av tid. På tirsdager er det Frustrerte Fruer.
Beate: CSI og Cougar Town.
Agnes: …og Gossip Girl.
Moderator: Så det går mer på favorittseriene, da? De må man planlegge, men resten blir bare
tilfeldig titting?
Unisont vestkant: Ja.

Programmene som her nevnes blir utelukkende sendt på kveldstid, med unntak av
reprisesendingene. Å se på fjernsynet etter skoletid nevner informantene her at bare er blitt en
rutine for dem. Benedicte nevner at hun bare ser på noe for å se på noe, og Solveig bytter
mellom kanaler og ender med å se på noe hun synes virker spennende. Rutiner for
fjernsynstitting har derfor etablert seg som følge av hva de har begynt å se på, og ikke
nødvendigvis på grunn av personlige preferanser eller behov for å ville se på et utvalgt
fjernsynsprogram. Dette mønsteret endrer seg derimot på kveldstider, hvor de programmene
som

informantene

mener

er

viktige

for

dem

sendes.

Informantene

nevner

fjernsynsprogrammer i fleng, og er svært begeistret når de snakker om disse programmene.
Fjernsynsbruket blir derfor todelt, hvor deler av det er tilfeldig, mens det fjernsynsbruket som
ses på som viktig kan være planlagt. Selv om fjernsynsbruket som informantene forklarer som
tilfeldig ikke nødvendigvis er seerbevisst, slik Webster og Wakshlag (1983) poengterer
(jamfør 3.2.3.2), er ikke de valgene som blir foretatt nødvendigvis tilfeldige. I det man kikker
innom kanaler og leter igjennom de valgene som er tilgjengelige, så blir fjernsynsbruket til en
viss grad seerbevisst. Men i de tilfellene hvor fjernsynsbruket er basert på etablerte vaner i
forhold til programmer de anser som viktige, og som derfor kan være planlagt, kan
fjernsynsbruket sies å være mer seerbevisst.
6.1.3 Fjernsynsvaner på tvers av kjønn
Et av spørsmålene i spørreskjemaet tar for seg om respondentene har noen faste
fjernsynsprogrammer som de ser på, etterfulgt av en mulighet til å skrive ned noen av disse
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programmene. Respondentene hadde noen fjernsynsprogrammer som både guttene og jentene
så like mye på, og dreier seg om programmer som CSI (TVNorge), Kongen av Queens
(TV2/TV3/Viasat4), NCIS (TV3/Viasat4), Ali Reza and the Rezas (TV2) og Torsdag kveld fra
Nydalen (TV2). Utover dette oppstår det derimot et mønster hvor respondentene tenderer til å
ha spesifikke fjernsynsprogrammer som de følger med på, som fordeler seg mellom kjønnene.
Flere gutter ramset blant annet opp fjernsynsprogrammer som Two and a half men
(Viasat4/TV3), The Simpsons (Viasat4), Family Guy (Viasat4), The Big Bang Theory
(TVNorge), Scrubs (TV2), That 70´s Show (TV2/NRK2), Criminal Minds (TV2), South Park
(MTV/NRK/TV2 Zebra) og According to Jim (TV3). Dette er fjernsynsprogrammer som
ganske mange av guttene selv noterte, men som ingen eller ytterst få av jenter gjorde. Flere av
jentene nevnte derimot fjernsynsprogrammer som blant annet Gossip Girl (TVNorge/FEM),
The Vampire Diaries (TVNorge), One Tree Hill (TVNorge), Ugly Betty (TVNorge), Grey´s
Anatomy (TV2), Top Model (TV3) og Home and Away (TV2). Her ser vi et mønster for
tallene i tabell 7 (jamfør 5.1.4), hvor flertallet av guttene helst ser på TV3, Viasat4 og TV2
Zebra, mens jentene ser mest på TVNorge, TV3 og MTV. På samme måte som jentene
sjeldent eller aldri oppførte de programmene som av guttene ble nevnt som
favorittprogrammer, forekom det også sjeldent eller aldri at noen av guttene oppførte de
programmene som viser seg å være mest populære blant jentene. På denne måten er deler av
fjernsynsbruket til guttene og jentene noe splittet, hvilket informantene også bekrefter:
Moderator: Men føler dere at guttene og jentene er litt splittet sånn generelt? At guttene ser på
det, også ser jentene på noe annet?
Tharsini: Noen ganger. Men når for eksempel Paradise Hotel gikk på TV, så var det helt sånn
i klasserommet vårt (lager skravlemunn med hånden som hun plasserer foran munnen sin), og
da var det både gutter og jenter. Når Paradise Hotel begynner igjen nå, så synes jeg litt synd
på lærerne, for da er det alltid bråk. Alle sitter bare og snakker ”åh, så du i går?”.
Fredrik: Sånn er det jo nesten litt med Ali Reza and the Rezas også, da (østkant).

Det er altså enkelte fjernsynsprogrammer som både guttene og jentene anser som en del av
deres fjernsynsvaner, og som ikke skiller deres personlige preferanser eller behov basert på
kjønnsforskjeller. Dette antyder både de oppføringene av fjernsynsprogrammer fra
respondentenes spørreskjemaer, som viser seg å være like populære for jenter og gutter.
Likevel opplyser også informantene at enkelte programmer har en tendens til å helle mer mot
det ene eller det andre kjønnet. Dette bekrefter også de kjønnsdelte mønstrene som ble
presentert under 5.1. Her så vi at fjernsynsbruket kan være kjønnsfordelt i forhold til både
favorisering av fjernsynssjanger, tema i programinnhold og fjernsynskanaler. Ellers
kjennetegnes altså fjernsynsbruket til informantene av å være basert på tilfeldighet, avkobling
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og personlige preferanser. Men også generelle fjernsynsvaner som er blitt etablert etter
svitsjing mellom kanaler i søk etter et spennende fjernsynsprogram som til slutt etablerer seg
til å bli en domestisert rutine for fjernsynseksponering. Dessuten viser det seg også at
planlegging av enkelte fjernsynsprogrammer gjerne forekommer på kveldstid, da dette
hovedsakelig er tidspunkt som de programmene som informantene synes er bra blir sendt.

6.2 Påvirkende faktorer for fjernsynsbruk
Som vi så i kapittel 5, er identifisering av programinnhold mer viktig for jenter og
minoritetsungdom enn det er for gutter og etnisk norske ungdommer. Personlig identitet er
altså en faktor som kan ha betydning for utvalgets fjernsynsbruk. Det er likevel også andre
faktorer som kan være avgjørende for fjernsynsbruk, og jeg kommer under 6.2.1 og 6.2.2 til å
gå nærmere inn på hvordan informantenes sosiale omgangskrets kan være med på å påvirke
eller presse til fjernsynsbruk. Videre kommer jeg til å vise hvordan en seergruppe kan
medvirke til at informantene eksponerer seg for enkelte fjernsynsprogrammer som ikke
nødvendigvis er bestemt av deres personlige preferanser eller behov, under 6.2.3.
6.2.1 Sosial omgangskrets påvirkende for fjernsynsbruk
Som nevnt under 6.1.2 etablerer informantene gjerne fjernsynsvaner ved å tilfeldig eksponere
seg for fjernsynsprogrammer som senere utvikles til rutineeksponering, og planlegger sitt
fjernsynsbruk ut i fra hvilke fjernsynsprogrammer som informantene anser som viktige for
dem. Som vi har sett tidligere, er det også en forskjell i fjernsynsbruk mellom kjønnene
(jamfør 5.1.3, 5.1.4 og 5.2.2). Likevel kan fjernsynsbruk også påvirkes av andre faktorer. Noe
av materialet i denne undersøkelsen viser hvordan påvirkning og press fra sosial
omgangskrets også kan være med på å utløse fjernsynsbruk og etablere fjernsynsvaner. Knut
(østkant) forteller at den eneste årsaken til at han ser på fjernsynsprogrammet Ali Reza and
the Rezas (TV2), er fordi skolen han går på har en stor andel minoritetselever. Fredrik er enig
med han og fortsetter med å påpeke at han synes programmet representerer noen av de som er
en del av denne minoritetsgruppen på en virkelighetsnær måte, og at programmet derfor er
blitt populært på skolen deres. Det er derfor ikke uvanlig at fjernsynsprogrammet kan bli et
samtaleemne på skolen. Flere av informantene fra vestkanten hadde derimot ikke hørt om
dette programmet, og ingen av de fulgte med på det. Siden det å se på Ali Reza and the Rezas
(TV2) er blitt populært på skolen til informantene fra østkanten, er det derfor også blitt en
fjernsynsvane for flere av dem:
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Fredrik: Jeg vet at det er sånn på den skolen her at hvis vennene dine ser på et program og du
ikke gjør det, så begynner du også å se på det fordi du blir påvirket av hva vennene dine gjør.
Når man snakker om det dagen etter, så kan du føle deg litt utafor hvis du ikke vet noe om det
programmet.
Kamir: Ja, nettopp! Det kan bli litt press å se på TV.
Karoline: Det kan bli litt press å se på de programmene som er ”in” (østkant).

Når informantene etablerer fjernsynsvaner behøver med andre ord ikke dette å være bestemt
ut i fra deres individuelle preferanser og behov, eller gjennom de rutinene som de selv har
utviklet gjennom tilfeldig svitsjing mellom kanalene. Det å bli påvirket av deres sosiale
omgangskrets kan like gjerne ha sin innvirkning. Denne faktoren går også motsatt vei, hvor
fjernsynsprogrammer som ikke er like populære men som informantene likevel ser på, helst
forblir et privat anliggende. Karoline (østkant) sier at det er enkelte fjernsynsprogrammer som
det er direkte flaut å innrømme at man har sett på, og at man da heller lar være å fortelle at
man har sett på dem. Hun nevner blant annet fjernsynsprogrammet Ugly Betty (TVNorge); et
program som en stor andel av respondentene som er jenter har skrevet ned som et program de
ofte ser på.
Moderator: Men hvorfor tror dere det kan være flaut å innrømme at man har sett på enkelte
program?
Kamir: Det har litt med status å gjøre.
Karoline: Det er status i gjengen på en måte. Altså, du må se på det for å være kul, og hvis du
ser på noe annet så er du liksom ut.
Fredrik: Det går jo nesten på det med Barne-TV, da. Hvis en person liker det så kan du bli
mobba for det til og med.
Tharsini: I andreklasse så begynte folk å slutte å se på Barne-TV, og det syntes jeg var
skikkelig surt (østkant).

Selv om Tharsini her nevner en opplevelse fra andreklasse, sammenligner informantene
likevel denne situasjonen med situasjoner de kan oppleve i samtiden. Hun forteller at hun
sluttet å se på et fjernsynsprogram som hun likte å se på, fordi det ikke lenger var sosialt
akseptert i skolemiljøet å se på dette fjernsynsprogrammet. Når både flere kvinnelige
respondenter nevner Ugly Betty (TVNorge) som en fjernsynsvane, og Karoline sier at hun lar
være å nevne til andre at hun ser på dette programmet, kan det indikere at ungdommene ikke
nødvendigvis avstår fra å se på programmene som av den sosiale omgangskretsen blir sett på
som «ut». Derimot kan fjernsynseksponering for slike programmer holdes skjult. Tharsini
opplyser at et press for å se enkelte programmer som blir ansett som «in», ikke nødvendigvis
behøver å være et problem, da man ”ofte har like interesser som vennene sine” (østkant).

72

6.2.2 Sosialt press påvirkende for fjernsynsbruk
Selv om Tharsini (østkant) tror press til å se enkelte fjernsynsprogrammer kan forekomme,
tror hun likevel at dette er et større problem for guttene enn det er for jentene:
Tharsini: Det er ofte sånn mellom gutter i hvert fall, at hvis ikke de ser på fotballkampene og
de sier at de heier på et lag, så er det sånn at ”ja, da er du ikke ekte fotballfan”, og slike ting.
Det er skikkelig sånn, det legger jeg merke til. ”Så du ikke kampen?”, og bare ja…”du kan
ikke alle nummerne på alle spillerne og navna…”.
Moderator: Er det sånn, at det er litt press for dere gutter å like fotball?
Kamir: Ja.
Fredrik: For meg da, så er det veldig sånn at…den fotballkampen hører jeg at alle andre skal
se på, og da vil jeg også se den fordi da vet jeg om høydepunktene. Kan jeg snakke om det på
skolen, da er jeg med i samtalen liksom mellom alle andre venner. Men jeg ville liksom ikke
satt meg ned og satt på en Liverpool-kamp eller Manchester-kamp og sett gjennom hele
kampen, alle kampene liksom, hvis ikke alle andre hadde sett på det (østkant).

Fredrik påpeker her at han overhodet ikke har en personlig interesse for å se på en hel
fotballkamp, men at han gjør det dersom alle andre gjør det, fordi han ikke ønsker å stå
utenfor en samtale med sine venner. Som eneste gutt i fokusgruppen fra vestkanten, forteller
Johan (vestkant) at han ikke opplever et lignende press, men at han liker alt av sport, og at han
også ser mye på sportsnyheter. At han ikke føler dette presset kan bety at fordi han allerede
har sportsinnhold som et av sine personlige preferanser, så legger han ikke merke til en
eventuell pressituasjon på sin skole. Det kan derimot også bety at det ikke pågår samme
pressitasjon på begge skolene, men kun skolen plassert på Oslos østkant. Tharsini (østkant)
tror derimot at det er en annen situasjon for jentene, som i følge henne hovedsakelig ser på det
samme som vennene fordi de har like interesser.
Moderator: Er det noe lignende press for jentene også?
Tharsini: Jeg vet ikke, jeg. Hvis man ser på de samme programmene, da, eller…de vennene
jeg har og jeg pleier å se på det samme egentlig, som Gossip Girl, Ugly Betty og Cougar Town…det
går mye av det. Så det blir liksom samtaleemne, da (østkant).

Tharsini nevner her Ugly Betty (TVNorge), det samme fjernsynsprogrammet som Karoline
nevner som et typisk program det er «ut» å se på. Siden Tharsini påpeker at hun og vennene
hennes ser på de samme programmene, kan det indikere at forskjeller i vennegrupper kan
avgjøre hvilke programmer som er «in» eller «ut». Jentene fra fokusgruppen på vestkanten
påpeker imidlertid at de verken føler noe press, eller at det er flaut å innrømme å se på enkelte
fjernsynsprogrammer ovenfor sine venner. Agnes (vestkant) forteller dessuten det samme som
Tharsini (østkant), at ”de som ser mye av det samme er jo fordi vi alle synes det er
spennende” (Agnes, vestkant).
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Benedicte: Jeg tror ikke det er vanskelig å innrømme at man ser på et program som andre i
vennekretsen ikke ser på. Det er nesten ingen andre som ser på Home and Away, men det gjør
jeg.
Silje: Altså, jeg synes H20: Just Add Water på Disney Channel er morsomt.
Beate: Ja, også Hannah Montana.
Moderator: Så ingen av dere synes det er problematisk å innrømme å se på et fjernsyns–program som
andre ikke ser på?
Unisont vestkant: Nei.

Her nevner jentene fjernsynsprogrammer som muligens ville ha vært flaut å innrømme at man
har sett, men hevder at det ikke er problematisk å innrømme dette ovenfor sine venner. De
forteller at de ser på det de selv ønsker å se på, og ikke baserer sitt fjernsynsbruk på hva resten
av vennegjengen ser på. Med unntak av Karoline (østkant), virker det altså som om det ikke er
noen av jentene som opplever et press for hva man skal se på av sin sosiale omgangskrets.
Det betyr derimot ikke at guttene følger med på alt av fjernsynsprogrammer som deres venner
gjør, men at de kan oppleve et press for å se på spesielt sportsrelaterte programmer fordi dette
er «in» innad vennegjengen eller skolemiljøet.
Fredrik: Hvis dine venner ser på et program og du ikke vet hva det programmet er, da, så har
du sikkert lyst til å se på det. Men hvis du vet at det er kjipt, så gidder jeg ikke å se på det.
Moderator: Så det er ikke viktig for dere å se på de samme programmene som vennene deres
ser på?
Kamir: Nei.
Tharisini: Det spørs, ved enkelte tilfeller.
Karoline: Det er litt avhengig av om serien er interessant eller ikke. Synes man ikke at den er det, så
driter man jo i å se på den (østkant).

Det kan med andre ord sies at det ikke foreligger et generelt press for hvilke
fjernsynsprogrammer ungdommene skal inkludere i sitt fjernsynsbruk, men at det kan
forekomme innenfor enkelte miljøer, og at sosiale omgangskretser gjerne kan påvirke til å
ville få bedre kjennskap til et spesielt fjernsynsprogram. Generelt sett derimot, benytter
ungdommene seg av fjernsynsmediet ut i fra deres personlige preferanser og behov. Men
siden informantene anser deres personlige preferanser og behov med å som regel være
identiske med deres venners, blir fjernsynsprogrammer gjerne samtaleemner i deres sosiale
omgangskrets.

Informantene

fra

østkanten

synes

alle

at

de

snakker

mye

om

fjernsynsprogrammer med deres sosiale omgangskrets, og påpeker at de spør hverandre om
fjernsynsprogrammene som gikk dagen før og at programmene ”er blitt en del av hverdagen”
(Karoline, østkant). Informantene fra vestkanten forteller derimot at de kan snakke om enkelte
fjernsynsprogram, men at det ikke forekommer ofte:
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Silje: Litt kanskje, men ikke ofte.
Benedicte: Man snakker litt om The Vampire Diaries. Det er liksom en gruppe, da, som ser på
det og følger med på den. Og hvis du ikke har sett en episode, så går den en gang til senere
(vestkant).

Fordi informantene fra vestkanten ikke nødvendigvis ser på de samme programmene, eller
dersom de har sett på programmer på grunn av avkobling og ikke genuint på grunn av
personlige preferanser og behov, er ikke alle fjernsynsprogrammene som inngår i deres
fjernsynsbruk potensielle samtaleemner. De programmene som flere i en vennegjeng ser på,
er derimot noe informantene kan snakke om. Benedicte forteller likevel at siden det er en
gruppe som ser på en spesifikk fjernsynsserie, og derfor snakker om den, kan man alltids se
en episode på et senere tidspunkt siden den blir sendt i reprise. Dette kan tolkes som at det er
litt viktig for henne å få med seg det som hennes venner snakker om, på samme måte som
Fredrik (østkant) tidligere poengtere at han ikke ønsket å stå utenfor en samtale blant hans
sosiale omgangskrets. Han kunne derfor se på en fotballkamp han i utgangspunktet ikke ville
sett dersom han ikke visste at hans venner skulle se den.

Tabell 16 er en oversikt over hvor ofte respondentene fra spørreskjemaundersøkelsen kan se
på et fjernsynsprogram fordi de er blitt påvirket av sin sosiale omgangskrets. Ingen av de tre
demografiske forholdene viser noen signifikante sammenhenger. Vi kan likevel se tendenser
til at påvirkning fra sosial omgangskrets forekommer mindre på vestkanten enn det gjør på
østkanten. Men hovedvekten innenfor alle de tre demografiske forholdene tilsier at dette kan
skje noen ganger. Dette kan være med på å støtte hva informantene fra østkanten tidligere har
fortalt om et press for å se fjernsynsprogrammer som er «in», og hvordan de gjerne kan bli
nysgjerrige på og eksponere seg for fjernsynsprogrammer eller programinnhold som
medlemmer i deres sosiale omgangskrets enten har anbefalt eller snakket om. Som vi nå har

75

sett under 6.2.1 og 6.2.2, kan fjernsynsbruket være påvirket av sosial bakgrunn og miljø, som
er en av de faktorene for valg av programinnhold som Webster og Wakshlag (1983) lister opp
(jamfør 3.2.3.2).
6.2.3 NRK som familiekanal:
Hvor ofte eksponering av et fjernsynsprogram forekommer fordi familiemedlemmer allerede
ser på fjernsynet, fremgår i tabell 17. Det er ikke noen sammenhenger her som er statistisk
signifikante på 5%-nivå, så forskjeller mellom de tre demografiske forholdene er ikke særlig
utpreget. Men også her fordeler alle de demografiske forholdene seg likt, med hovedvekten
innenfor kategorien som tilsier at dette kan forekomme noen ganger. Unntaket gjelder jentene
som en generell gruppe, hvor flertallet oppgir at dette aldri skjer.

Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen viser også at NRK1 er en fjernsynskanal som
respondentene helst unngår å se på (jamfør 5.1.2). Dette ble også utdypet under
fokusgruppeintervjuene da det ble snakket om utvalgte fjernsynsprogrammer. Hver gang et
fjernsynsprogram som sendes på NRK1 ble nevnt, påpekte informantene først og fremst at det
programmet ser en av foreldrene deres på, og at ”NRK bruker man ikke så mye, tror jeg. Ikke
ungdommer” (Benedicte, vestkant). En av informantene kom dessuten med en bemerkning
om at han synes NRK1 er en ”gamliskanal” (Knut, østkant), og de andre informantene var
enige med han. Knut kunne derimot se på NRK1 enkelte ganger, for å se på sportsinnhold,
men ellers brukte verken han eller de andre informantene fra begge fokusgruppene
fjernsynskanalen særlig mye. Derimot kunne både guttene og jentene se på kanalen dersom
andre i familien så på den, og omtalte kanalen i sin helhet som en familiekanal.
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[Respondentene om NRK-programmet Nytt på Nytt]:
Tharsini: Jeg liker sånne programmer som jeg kan se på sammen med mamma og pappa. At det ikke
bare er programmer som Gossip Girl, liksom. Det er ikke et sånt program som jeg kan sitte og se på
sammen med mamma og pappa (østkant).
Benedicte: Det kan jeg se på sammen med familien min.
Beate: Ja, det er sånn familieprogram.
Johan: Det ser jeg på ofte sammen med foreldrene mine. Da sitter vi hele familien samlet og ser på det.
Benedicte: Det er sånn man ser på fredager hvor man spiser også slår man på TV-en, også er det det
som er på (vestkant).

Også fjernsynsserier som House (NRK1/NRK3) og Himmelblå (NRK1) er eksempler på
programmer som blir sendt på NRK1, og som informantene mente var fjernsynsprogrammer
som de kunne se på sammen med foreldrene sine. NRK1 oppleves derfor som en familiekanal
for informantene. Som nevnt i bakgrunnsdelen har NRK3 ungdom som tilsiktet målgruppe fra
klokken 19:00 og utover, og tilbyr her kvalitetsprogrammer etter distribusjonsavtale med den
amerikanske betalingskanalen HBO (jamfør 2.4). Flere av informantene mener derimot at
NRK3 ikke treffer sin tilsiktede, ungdommelige målgruppe.
Knut: Hvorfor sender de ikke mer interessante ting på TV [Om NRK1]! Også lagde de det
derre NRK Super. Og etter NRK Super skulle NRK3 komme og være sånn skikkelig
ungdomsgreie, og det er dritkjedelig.
Kamir: Ja. De viser en serie som heter Fjortis (NRK1/NRK3) tror jeg, som går der nå. Det er stygt.
Fredrik: Ja, huff.
Moderator: Er dere andre enige, at ungdomstilbudet på NRK3 er dårlig?
Unisont østkant: Ja.

Det er et interessant funn at ingen av informantene liker NRK3, spesielt siden kanalen retter
seg mot en spesifikk målgruppe, i motsetning til NRK1 som retter seg mot hele Norges
befolkning. Men NRK1 oppleves altså, som vi har sett, som en familiekanal for informantene.
De ser stort sett på kanalen når andre familiemedlemmer ser på den. Dette kan kobles opp mot
begrepet seergruppe, som er oppført som en medvirkende faktor for programvalg av Webster
og Wakshalg (1983) (jamfør 3.2.3.2).

6.3 Informantenes refleksjoner om deres fjernsynsbruk
Under fokusgruppene ble det snakket om ulike fjernsynsprogrammer, og informantene kunne
fortalte hvorfor de ser på disse fjernsynsprogrammene, og om programmene har særpreg som
gjør at de oppfatter dem som viktige for dem. Det kom her frem at jentene hadde en tendens
til å se på fjernsynsprogrammer med underholdningsverdi og som belyser hverdagslige
problemer og situasjoner som viktige for dem. Guttene hadde en tendens til å mene at
fjernsynsprogrammer med underholdningsverdi og som er lærerike, er meningsfulle for dem.
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Siden disse funnene er kjønnsbasert, kommer jeg følgende til å skille mellom det jeg ønsker å
kalle for jenteprogrammer og gutteprogrammer.
6.3.1 Informantenes refleksjoner om jenteprogrammer
På spørsmål om hvilke fjernsynsprogrammer som blir sett på som viktige for guttene og
jentene, var underholdning noe som begge kjønn mente hadde stor nytteverdi. Som tidligere
påpekt (jamfør 5.1.3), kan dette relateres til McQuails (2005) teori om en av de fire viktigste
tilfredsstillinger som publikum kan få gjennom fjernsynsbruk, nemlig avledning (jamfør
3.2.1). Etter hvert kom det derimot frem at jentene gjerne bruker programinnhold for å også
relatere seg til hverdagslige problemer og situasjoner.
Silje: Jeg synes Gossip Girl og The Vampire Diaries er veldig viktig.
Moderator: Hvorfor det?
Silje: Det er spesielt viktig for akkurat meg. Men jeg synes jo det er veldig gøy.
Moderator: Så det blir underholdning liksom?
Silje: Ja (vestkant).
Tharsini: [Om Gossip Girl] Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, liksom. Også er det er jo mote og vanlige
jenteproblemer. Det er vel ganske derfor, egentlig (østkant).

Silje (vestkant) påpeker her at det er underholdningen som gjør de programmene hun nevner
viktig for henne, mens Tharsini (østkant) påpeker at også det å kjenne seg igjen i noen av
karakterene eller situasjonene som fremkommer i programinnholdet er viktig for henne. Når
jentene snakker spesifikt om Gossip Girl (TVNorge/FEM), påpeker de at programmet ”er
spennende. Det er litt drama og mote i det” (Agnes, vestkant) og ”hvis du er jente så liker du
liksom drama og intriger og sånt, da” (Solveig, vestkant), og ”jeg føler at det treffer
ungdommen, liksom. I hvert fall jenter” (Tharsini, østkant). Her definerer jentene selv Gossip
Girl (TVNorge/FEM) som et jenteprogram, og nettopp fordi det karakteriseres av å inneholde
drama, intriger og mote. Dette er karakteristikker som jentene selv begrunner som årsaker til
hvorfor de mener at programmer er viktige. Guttene derimot, har et helt annet syn på Gossip
Girl (TVNorge/FEM), og anser også dette programmet som et jenteprogram:
Moderator: Hva med deg, liker du Gossip Girl?
Johan: Nei. Det er vel mest jenter som ser på det. Jeg vet ikke helt hvorfor det, men jeg har
aldri sett på det. Jeg vet ikke, jeg har liksom aldri kommet innom det heller (vestkant).
Kamir: Jeg synes det suger, jeg. Det er andres problemer for det første. Andre sine problemer,
hvorfor skal jeg bry meg om det? Det er litt jentete (østkant).

Her gir guttene uttrykk for at de synes Gossip Girl (TVNorge/FEM) er et program laget for
jenter, og at intriger ikke er noe som opptar dem. Dette kan kobles opp mot Palmgren og
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Rayburns (1985) teorier om hvordan tidligere medierte erfaringer kan føre til hvilke vaner
man har ved fjernsynsbruk (jamfør 3.2.3.1). Det kan være at jentene har større tro på at
fjernsynsprogrammer, som inneholder temaer som de foretrekker, vil falle i smak, da tidligere
erfaringer om hvilke fjernsynsprogrammer de liker inneholder disse preferansene. Det samme
gjelder for guttene som også kan velge å ikke ville se på et fjernsynsprogram fordi de antar at
det inneholder preferanser som ikke faller i smak for dem. Jentene fra fokusgruppeintervjuene
ser ut til å like jenteprogrammer, nettopp fordi det omhandler kjærlighet, drama og
hverdagslige problemer:
Agnes: [Om One Tree Hill] Ja, det liker, jeg. Det er kjærlighet og sånt.
Benedicte: Ja, det er bra. Jeg må sitte og nistirre på skjermen, liksom. Det er litt kule personer
der. Og, det er ikke derfor jeg ser på, men det er jo ganske pene mennesker med i serien. Og
det blir sånn…når du først ser, så…ja (vestkant).
Tharsini: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg liker det programmet, egentlig. Jeg har bare kjedet meg
etter skolen, og da går det på TV. Men, det er jo drama, og det er spennende (østkant).

Guttene er derimot av den helt motsatte mening:
Knut: [Om One Tree Hill] Nei, det ser jeg ikke på!
Kamir: Jeg synes det suger.
Moderator: Fordi det er drama?
Kamir: Nei, jeg ser på drama jeg også. Det er bare det at det er for mye sånn…altså, de driver
og skal kysse og at han er utro-greier og sånt. Igjen, det er deres deal, hvorfor skal man bry
seg-greier.
Karoline: Men det er sånn hverdagsgreier, da.
Kamir: Ja, jeg synes det er kjedelig (østkant).

Det virker som at det guttene synes at jenteprogrammer er fjernsynsprogrammer som vekter
for mye på programinnhold som intriger og drama. Som Kamir uttaler her, påpeker han at
også han kan like drama, men så lenge programmet inneholder for mye intriger og det han
omtaler som andres problemer, så blir det straks for kjedelig. Som tabell 5 viser (jamfør
5.1.3), liker mange av jentene reality-programmer, og begrunner dette med at ”[om Paradise
Hotel (TV3)] det er ekte personer” (Silje, vestkant), og ”ja, så da er det ordentlige krangler og
bitch-fights liksom” (Beate, vestkant). Det samme går igjen her også, altså at jentene anser
konflikter og intriger som ikke bare spennende og underholdende, men også reflekterende
ovenfor hverdagslige situasjoner og hendelser som jentene kan kjenne seg igjen i. Benedicte
(vestkant) antydet dessuten at hun gjerne kunne bli begeistret for rollekarakterer som hun
synes er attraktive å se på, og at hun synes flere av dem er kule. Dette kan indikere at disse
karakterene kan fremstå som rollemodeller for henne, spesielt siden fjernsynsserien hun
snakket om (One Tree Hill), portretterer en ungdomsgruppe som er noen år eldre enn henne.
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De fjernsynsprogrammene som jentene har listet opp her er dessuten programmer som sendes
på TVNorge og TV3 – de to fjernsynskanalene som jentene bruker mest (jamfør 5.1.4).
6.3.2 Informantenes refleksjoner om gutteprogrammer
På samme måte som guttene anser noen fjernsynsprogrammer som typiske jenteprogrammer,
synes også jentene at enkelte programmer som guttene ofte ser på, er typiske
gutteprogrammer.
Kamir: [Om Nitro Circus] Det er gøy å se at de skader seg (ler).
Moderator: Så det er bedre enn drama?
Kamir: Ja.
Fredrik: Jeg synes det er morsomt når folk slår seg, men jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor
jeg synes det er morsomt. Det er jo vondt.
Kamir: Ja, jeg vet. Også…de ler jo selv. Også er det jo det at de gjør det med vilje som gjør det så gøy.
Fredrik: Det [Nitro Circus] er litt det samme som AFV [Americas Funniest Home Videos]. Du sitter og
ler deg i hjel av folk som skader seg (østkant).
Solveig: Jeg blir sittende og se på det noen ganger, for brødrene mine liker å se på det. Og når
de sitter og ser på det kan jeg også sette meg ned og se på det.
Benedicte: Jeg synes ikke det er gøy å se på folk som driver med slike ting. At de hopper ut av et
helikopter og alt for å skade seg. Jeg har ikke tid til å se på sånt (vestkant).

Ut i fra det guttene sier her virker det som om fjernsynsprogrammer som omhandler folk som
skader seg er morsomt å se på. Det handler med andre ord om å bli underholdt. Som tidligere
fremviste tabell 6 (jamfør 5.1.3) indikerer, anser 48 prosent av guttene vold som et interessant
tema i et programinnhold, i motsetning til 10 prosent av jentene som mener det samme.
Solveig (vestkant) påpeker dessuten at den eneste grunnen til at hun kan se på et program som
Nitro Circus (MTV), er fordi hennes brødre ser på det. Hun befinner seg med andre ord i en
seergruppe som bestemmer fjernsynsbruket for henne. Fjernsynsbruket er altså ikke basert på
hennes personlige preferanser eller behov. Benedicte sier dessuten at hun ikke har tid til å se
på slike programmer, og indikerer at hun da har bedre ting å gjøre. Hun mener altså at
fjernsynsprogrammer som dette ikke er verdt å oppta hennes tid, da hun ikke ser på slike
programmer som dekkende for hennes personlige preferanser eller behov. Det er derimot ikke
bare fjernsynsprogrammer med voldelig innhold som interesserer guttene. Som tidligere nevnt
er sportsinnhold noe som interesser flere av guttene, men når Johan (vestkant) forteller hvilke
fjernsynsprogrammer han liker best, foruten sport, nevner han ”Family Guy og Two And A
Half Men og slike ting. Jeg ser ikke så veldig mye på dramating, egentlig”. Selv om guttene
fra fokusgruppene helst ser på underholdningsprogrammer i denne varianten, kan de likevel
også se på fjernsynsprogrammer som Top Model (TV3), men dette forekommer sjeldent.
Dersom de ser på slike programmer poengterer Fredrik (østkant) at det som er morsomt med
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disse programmene, da er ”å se hvordan de reagerer når de går ut [blir eliminert]”. Likevel
forklarer guttene at dette er fjernsynsprogrammer de bare ser på dersom de har lite å gjøre og
bare sitter foran fjernsynet, og at de heller foretrekker fjernsynsprogrammer som Fear Factor
(Viasat4) og Showman (TV2 Zebra). Fear Factor (Viasat4) er også basert på virkelige
personer, akkurat som Top Model (TV3), men utfordringene deltakerne i Fear Factor
(Viasat4) får omhandler å enten spise mark, utføre oppgaver under vann eller andre
situasjoner som baserer seg på at deltakerne møter deres verste frykter, og må gjennomføre
dem for å ikke bli sendt ut. Guttene nevner også programmer som MythBusters (Discovery
Channel), da ”det er interessant. Ta for eksempel Jaws-filmen. Da finner de ut om en hai
kunne gjort det på ekte og sånn” (Johan, vestkant). Showman (TV2 Zebra) liker også guttene
fordi:
Fredrik: [Om fotballtabber på Showman] Det er litt morsomt når de kødder med sånne ting som man
driver med selv. For da vet du hvor morsomt det er, og hvor teit det er å gjøre den tabben, liksom. Jeg
synes det er gøy å se på det (østkant).

Her forteller Fredrik at nettopp fordi han har en personlig interesse for fotball, og holder på
med dette selv, så er det mer verdifullt og interessant for han å også se på programinnhold
som handler om dette. Fjernsynsbruket til både guttene og jentene viser seg altså å være aktivt
i den forstand at de bevisst selekterer fjernsynsinnhold som de enten tilfeldig kommer over og
som interesserer dem. Eller som de gjennom sine medierte erfaringer oppfatter som
tilfredsstillende for de preferansene og behovene som de har, og derfor inkluderer disse
programmene som en del av deres fjernsynsvaner. Fjernsynsprogrammene som guttene her
har nevnt sendes på kanaler som Viasat4, TV3, TVNorge, TV2 Zebra, MTV og Discovery
Channel.
6.3.3 Informantenes refleksjoner om meningsfulle fjernsynsprogrammer
Som tidligere nevnt i bakgrunnsdelen, blir talk show–programmer ansett for å være «søppelTV» (jamfør 2.1.1). Beate (vestkant) forteller derimot at hun gjerne ser på talk shows, og at
”det som er bra med slike programmer [The Oprah Winfrey Show, The Tyra Banks Show etc.
(TV3)], er at man lærer ganske mye”. De andre jentene er enig med henne, og Benedicte
(vestkant) påpeker at:
Benedicte: Hun [Oprah] er en dame som har kjempet hele livet sitt også, så hun er et ganske bra
forbilde for egentlig voksne og barn. Hun viser sånne ting som har skjedd…jeg så på en episode når jeg
var syk, da, at det var en mann som hadde prøvd å rane en bank fordi han måtte passe på familien sin,
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da. Han hadde en datter, også hadde de ikke noen mer penger, så derfor gjorde han det. Men hun i
butikken, da, klarte å styre han slik at han ikke ranet butikken likevel. Oprah viser det veldig bra, for
hun tar ikke han som en slemming med en gang, da.
Moderator: At hun istedenfor tar frem det gode i han?
Benedicte: Ja, og at det er en grunn til at han gjør det her også. At man ikke bare skal ta han og tenke at
han er svart og han gjør sånn for det er en grunn også. Så det synes jeg er ganske bra (vestkant).

Med andre ord kan talk show–programmer være meningsfulle for jentene. Når Benedicte
(østkant) snakker om Oprah Winfrey som et godt forbilde, og at hun belyser konflikter fra
virkeligheten som hun ikke ser på med et fordomsfullt blikk, men heller forsøker å være
forståelsesfull, er dette noe som blir sett på som spennende og rørende for jentene. Guttene
liker også fjernsynsprogrammer som belyser virkelige fenomener, men ser ikke særlig mye på
talk show-programmer. Derimot tenderer guttene til å se mer på faktabaserte
fjernsynsprogrammer som kan være lærerrike for dem:
Johan: På National Geographic og Animal Planet viser de mange programmer som er lærerrike og
interessante (vestkant).
Kamir: Air Crash Investigations (National Geographic Channel) ser jeg mye på.
Knut: Ja, og MythBusters (Discovery Channel) (østkant).

Det er interessant at jentene og guttene viser til ulike programtyper når de nevner
fjernsynsprogrammer som er meningsfulle for dem. I kapittel 5 ble det vist til at gutter
foretrekker å se på nyheter, fakta– og dokumentarprogrammer mer enn det jentene gjør
(jamfør 5.1.3).
Hvorfor jentene synes det er mer meningsfullt å se på fjernsynsprogrammer som omhandler
virkelighetsfenomener og som belyser hverdagslige konfliktsituasjoner, mens guttene da
heller foretrekker å se på direkte faktabaserte fjernsynsprogrammer som kan lære de om
hvordan fenomener og instrumenter blir til, fungerer og forklares – kan relateres til det
informantene tidligere skilte som jente– og gutteprogrammer. Hovedskillet er her at jentene
er mer opptatt av drama og intriger, og hvordan deres liv kan reflekteres gjennom
programinnhold som enten identifiserende, meningsfulle eller underholdende. Guttene
derimot virker til å skille mellom fjernsynsprogrammer som er direkte underholdende, og
fjernsynsprogrammer som kan gi de innsikt i fenomener som ikke nødvendigvis er basert på
sosiale forhold. Det er derimot viktig å påpeke at dette ikke betyr at jentene ikke synes
faktabaserte fjernsynsprogrammer er viktige for dem, men det virker som at
fjernsynsprogrammer som de selv kan relatere seg til gir dem størst nytteverdi. Det kan også
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forklare tabell 8 (jamfør 5.1.5), hvor identifisering med programinnhold anses som mer viktig
for jentene enn for guttene.
Hva respondentene derimot oppfatter som nytteverdig kan variere fra individ til individ. Men
som nevnt ovenfor kan altså gutter og jenter anse meningsfullt programinnhold på forskjellige
måter. Det virker som at flere gutter enn jenter synes at fjernsynsprogrammer som gir dem
lærdom og kunnskap er veldig viktig. Jentene ser heller på identifisering og relasjon med
hverdaglige situasjoner og karakterer som mer meningsfull informasjon. Dette kan støttes opp
mot tidligere inndelte jente– og gutteprogrammer, hvor guttene fra fokusgruppene nevnte
faktabaserte fjernsynsprogrammer på spørsmål om hvilke fjernsynsprogrammer de helst ser
på som viktige, mens jentene da istedenfor ramset opp fjernsynsserier. Med tanke på at når
jentene snakker om de fjernsynsprogrammene som er viktige for dem, som for eksempel
Gossip Girl (TVNorge/FEM), så forteller de også at de synes slike programmer har en
underholdningsverdi. I tillegg til det omhandler de også hverdagslige problemer og
situasjoner som de kan kjenne seg igjen i og innholder temaer som kan stimulere deres
personlige preferanser, som for eksempel mote (jamfør 6.3.1).

6.4 Ungdom som publikumsgruppe
I dette avsnittet ønsker jeg å presentere informantenes egne refleksjoner om hva de oppfatter
som treffende for målgruppen ungdom. Videre vil jeg reflektere over aspekter ved det
programinnholdet som ungdomsgruppen helst ser på, og hvordan de oppfatter
fjernsynsmediets fokus på sex, utseende og mote. Jeg kommer også til å presentere de
manglene som informantene opplever i programtilbudet under 6.4.2, etterfulgt av
informantenes refleksjoner om programinnhold som er produsert i Norge og i utlandet.
6.4.1 Målgruppen ungdom
Som tidligere nevnt har fjernsynskanalen NRK3 målgruppen 15 til 40 år, og ønsker å servere
denne publikumsgruppen fjernsynsmateriale av høy kvalitet (jamfør 2.4). Informantene fra
fokusgruppene nevner derimot fjernsynsprogrammer som blir sendt på kanaler som TV3 og
TVNorge som treffende for målgruppen ungdom. Informantene fra vestkanten nevner også
MTV som en fjernsynskanal de bruker mye, med unntak av Johan. Vestkantjentene forteller
at programleggingen på denne kanalen tidligere var preget av å inneholde mest musikk, men
at kanalen den dag i dag fremstår som en ungdomskanal for jentene. Benedicte (vestkant)
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forklarer hvordan noen av fjernsynsprogrammene på denne kanalene kan være viktig for
henne og andre jenter i hennes alder:
Benedicte: [Om 16 and Pregnant] Det er et bra program faktisk, for det viser vår alder nesten, da, og
hva som skjer hvis du ”gjør det”.
De andre informantene begynner å fnise.
Benedicte: Men det er faktisk sant, og jeg synes det er veldig spennende. Jeg fulgte med på det når det
gikk i en viss periode.
Agnes: Også hvordan de taklet det…når de fant ut at de ble gravide.
Benedicte: Ja, det er ganske interessant med slike ting (vestkant).

Selv om de andre informantene begynner å le når Benedicte snakker om sex, er de likevel
enig med henne i at fjernsynsprogrammet treffer deres ungdomsgruppe, og tar opp temaer
som interesserer dem. Tidligere fremviste tabell 6 (jamfør 5.1.3) viser dessuten at 92 prosent
av jentene oppgir at sex ikke er et tema som de opplever som interessant i et programinnhold.
At de andre jentene derimot begynner å fnise så fort Benedicte snakker om sex, kan indikere
at det er flaut for dem å innrømme en eventuell interesse for dette temaet. Det kan derimot
også bety at det ikke nødvendigvis er sex som er betydningsfullt for dem, men heller hele
selve kjærlighetsaspektet rundt, hvilket igjen er et tema flertallet av jentene oppgir at de
interesserer seg for (88 prosent). Tabell 6 (jamfør 5.1.3) viser at flere gutter enn jenter er
opptatt av sex som et tema i et fjernsynsprogram, og at flertallet av både guttene og jentene
oppgir at sex ikke er et interessant tema. Dette kan likevel være misvisende. Informantene fra
vestkanten påpeker at sex er et lærerikt og interessant tema, ut i fra det de forteller om
programmet 16 and Pregnant (MTV). Likevel avslører de at de synes seksualitet er et flaut
tema å snakke om, da flere av dem begynner å fnise. Med andre ord kan også respondentene
ha opplevd dette som flaut og latt være å innrømme sin interesse for sette temaet. Seksualitet
er som tidligere nevnt noe som spesielt opptar ungdom (jamfør 3.1), og jeg mener derfor at
det ikke er urimelig å anta at sex likevel kan være et interessant tema for utvalget. Også med
bakgrunn i det jentene fra vestkanten her har fortalt.
Når informantene fra østkanten blir spurt om hvilke deler av programtilbudet som treffer
deres målgruppe, stadfester Tharsini (østkant) at hun synes Gossip Girl (TVNorge/FEM)
treffer jenter i hennes målgruppe fordi programmet reflekterer situasjoner og portretterer
karakterer som ”er veldig typisk jenter”. Hun nevner også realityprogrammet Paradise Hotel
(TV3) som treffende for målgruppen ungdom:
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Kamir: Ja, det også [Paradise Hotel]. Men der er det jo litt sånn at alle har på seg fine klær og har
sixpack gjerne (østkant).

Her forteller Kamir at selv om fjernsynsprogrammet treffer hans ungdomsgruppe, så synes
han likevel at det er negativt at det er for mye fokus på utseende. Han innrømmer selv at han
er blitt påvirket av programinnhold:
Kamir: En gang så jeg et sånt TV-program, da, også skjærte han seg med en barberhøvel her, da (viser
på håret rett over øret ved tinningen), også prøvde jeg det. Da mamma fant ut det så ble hun veldig sur.
Fredrik: Min hovedfavorittskuespiller er Jim Carrey. Når han for eksempel gjør en ting i en av filmene
sine så prøver jeg også det. Det påvirker meg på en måte (østkant).

Karakterer som er rollemodeller for ungdommene kan med andre ord påvirke informantene til
å ville ligne på dem til en viss grad. Dette er også noe informantene mindre bevisst gir uttrykk
for under en samtale om underholdningsprogrammet Torsdag kveld fra Nydalen (TV2). Før
informantene konstaterer at de synes underholdningsprogrammet er morsomt, begynner flere
av informantene fra begge fokusgruppene å etterligne noen av karakterene som
programlederne har faste innslag om. Noen eksempler på dette er programleder Henrik
Nicholas Thodesens etterligning av den norske Melodi Grand Prix-vinneren i 2009,
Alexander Rybak, som Benedicte (vestkant) siterer ”oi, er det et kamera her, det visste jeg
ikke”. Fredrik (østkant) etterligner dessuten ett av de gjennomgående sitatene i
underholdningsprogrammet, ”takk for det”, hvorpå Knut (østkant) forsetter med en
etterligning av programinnslaget ”Tina og Betinas videoblogg”. På spørsmål om
informantenes egne oppfatninger om de kan bli påvirket av enkelte karakterer og
rollemodeller på fjernsynet, påpeker Silje (vestkant) at ”da er det mest mote og sånt. På
Gossip Girl (TVNorge/FEM) for eksempel, er det ikke akkurat noe sånn høy IQ eller noe”.
Silje innrømmer med andre ord at hun kan bli påvirket i klesveien av enkelte
fjernsynsprogrammer, mens Karoline (østkant) forteller at hun også kan bruke
fjernsynsmediet til å forhandle mellom og bli påvirket til valg av livsstil. Dramaserien Greys
Anatomy (TV2) sier hun er en av grunnene til at hun ønsker å bli lege. Hun bemerker at hun
forstår at det er en fiksjonsserie og at karakterene i serien er fiktive på samme måte som
handlingen, og at hun forstår at ikke alt som kommer frem i programmet nødvendigvis
baserer seg på virkelige forhold om medisin, behandling og legeyrket. Men samtidig føler hun
likevel at fjernsynsprogrammet har inspirert henne til valg av livsstil:
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Karoline: Ser man på det [Greys Anatomy] så er det jo klart at man vil bli lege, liksom. For det er jo
sånn at man tenker, herregud, det ser jo bare så kult ut. Det er litt spennende og på en måte bare se på
sånt og bare…man vet jo at det ikke er virkelighet, men det er kult for det. Det er litt av grunnen til at
jeg har lyst til å bli lege (østkant).

Giddens (1991) forteller hvordan mediene har stor innflytelse til å kunne påvirke
identitetskonstruksjonen til sine brukere, da mediene viser til hvilke livsstiler det går an å
velge mellom (jamfør 3.1.3.1). Gauntlett (2008) påpeker også at fjernsynsbrukere kan bli
påvirket av de identitetsformene som fjernsynsmediet har valgt å presentere (jamfør 3.1.3).
Karoline innrømmer selv at hun er blitt påvirket av Greys Anatomy (TV2), da hun påpeker
hvordan programmets fremstillinger av legeyrket er en stor årsak til hvorfor hun ønsker å bli
lege. Informantene fra vestkanten antyder at de ikke blir påvirket i særlig stor grad av
fjernsynet til valg av livsstil, men at de oppfatter det som at deres foreldre tror at de blir
påvirket:
Benedicte: Det er det foreldre tror. I hvert fall mine. Mammaen min er veldig negativ til at jeg ser på
Paradise Hotel, for der er det mye festing og ikke slik man har det i det vanlige liv. Men asså, selv om
vi forstår at dette her er et TV-program og at det er laget for å få mange seere, så tror jeg ikke at
foreldre forstår at vi også forstår at det bare er lagt opp slik.
Solveig: Ja. Hver gang jeg ser på noe som pappa ikke liker liksom, så kommer han med en sånn derre
lang ”nei, nei, nei, dette kan du ikke se på. Det blir helt feil og det suger hjernen ut av deg”.
Benedicte: Ja, ikke sant (vestkant).

Benedicte og Solveig sier her at de ikke blir påvirket av karakterer på fjernsynet i den grad
deres foreldre antar at de blir. De påpeker at de har et avslappet forhold til fjernsynsmediets
fokus på sex og utseende. De har derimot tidligere påpekt at mote er en av årsakene til at de
følger med på Gossip Girl (TVNorge/FEM) (jamfør 6.3.1). Dersom jentene henter motetips
fra denne serien, er det rimelig å si at de blir påvirket til valg av livsstil, selv om de muligens
ikke ser det sånn selv. Benedicte har dessuten tidligere fortalt at enkelte karakterer i noen av
fjernsynsserier hun ser på er attraktive og pene (jamfør 6.3.1). Siden hun har et positivt
inntrykk av disse karakterene er det rimelig å anta at hun kan se opp til noen av dem, og bruke
de som inspirasjonskilder for klesstil. Hvordan man kler seg er en stor del av hvordan man
ønsker å fremstå for andre, og å hente motetips fra et fjernsynsprogram er da helt klart en
form for inspirasjonskilde og påvirkningsfaktor til endelig valg av klesstil. Likevel hevder
jentene at fokus på sex, mote og utseende i fjernsynsmediet ikke er et problem for dem, men
at dette heller er problematisk for jenter som er yngre dem selv:
Moderator: Men synes dere at det er for mye fokus på sex, mote, utseende osv. på TV?
Knut: Ja. Ta Ugly Betty, Gossip Girl…det er masse greier, da.
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Karoline: Problemet er jo at folk skal bli så lik som det som overhodet mulig. Liksom, de er jo av og til
helt sykelig tynne, så folk begynner å slanke seg for å se ut som ”forbildet sitt” (østkant).
Benedicte: Noe. Det kan jo bli litt mye på Gossip Girl sånn av og til. Ikke noe sånn at det er noe
problem å se på det, men hvis du tenker på, ja, søsteren min for eksempel. Hun er tolv år, og hun skal
alltid se på det samme som jeg ser på, og da får jeg streng beskjed om at jeg må skru det av og sånne
ting. Det blir jo litt feil at hun skal se på sånne ting (vestkant).

Det virker som at de to fokusgruppene har delte meninger om dette. Karoline (østkant)
opplever sex– og utseendefokuset på fjernsynet som et problem. Både Kamir og Fredrik
uttalte som nevnt tidligere at de kunne bli påvirket av visse karakterer på fjernsynet, mens
Knut uttrykker at han synes det er flere fjernsynsprogrammer, henholdsvis jenteprogrammer,
som har et overdrevent fokus på sex, utseende og mote. Når informantene fra vestkanten
snakker om dette, påpeker Johan (vestkant) at han ikke har tenkt noe særlig på det, mens
jentene mener de ikke blir særlig påvirket, og at det heller er jenter som er yngre enn dem som
kan bli påvirket. Dette kan bety at disse jentene ikke er helt ærlige eller bevisste på eventuelle
påvirkninger, eller det kan bety at skolemiljøet til informantene fra østkanten er mer opptatt
av utseende. Det er derimot ingen vesentlig grunn for å anta det sistnevnte, spesielt siden Silje
(vestkant) tidligere har forklart at jentene gjerne kan hente motetips fra Gossip Girl
(TVNorge/FEM). Med andre ord kan de bli påvirket i en eller annen grad, men muligens
ubevisst. Derimot forklarer informantene fra fokusgruppen på vestkanten at de kan se på
karakterer som kan fremstå som selvhøytidelige og patetiske med en klype salt, og se på det
med en viss underholdningsverdi istedenfor:
Benedicte: De derre svenske fruene på TV3 [Svenske Hollywoodfruer], det er så patetisk at du må bare
følge med og se på det. Når du begynner så må du bare følge med. Og det er sånn derre forelskelse. Du
kan ikke se på det, da bare tror du at det kommer til å bli sånn når du blir stor, liksom. Men jeg ser bare
på det fordi det er patetisk.
Silje: Det er litt gøy å se at de dummer seg ut (vestkant).

Her forteller jentene at de ikke bruker de svenske Hollywoodfruene som referanserammer for
det virkelige liv, men at de forstår at disse kvinnene skiller seg ut.
6.4.2 Informantenes refleksjoner om mangler ved programtilbudet
Da fokusgruppene ble spurt om det var noe de følte manglet i programtilbudet på fjernsynet,
antydet informantene fra vestkanten at de ikke tenkte så mye sitt eget fjernsynsbruk, og at noe
av deres fjernsynsbruk var karakterisert av å være tilfeldig. Det kom senere frem at de
planlegger noe av sitt fjernsynsbruk. Dette baserer seg hovedsakelig på kveldsprogrammer
som går på hverdager, som blant annet Gossip Girl (TVNorge/FEM) og The Vampire Diaries
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(TVNorge). De kunne likevel ikke peke på noen spesifikke mangler ved programtilbudet eller
ungdomstilbudet, noe som kan bety at de hovedsakelig er fornøyd med det tilbudet som
allerede eksisterer. Informantene fra østkanten mener derimot at mye av programtilbudet på
fjernsynet er ensartet, og at de savner flere originale fjernsynsprogrammer. House
(NRK1/NRK3) er blant annet et fjernsynsprogram de ser på som originalt og ”du finner ikke
lignende på TV” (Karoline, østkant). Selv om ikke alle informantene fra østkanten ser på
denne fjernsynsserien, og Karoline antakeligvis ser på den fordi også den, i likhet med Greys
Anatomy (TV2), handler om legepraksis, gav informantene klart uttrykk for at de følte
mangler. Knut savner blant annet mye sport, og nevner spesielt NRK1 og NRK Nett-TV:
Knut: De [NRK1] burde begynne å sende mye mer fotball. Og legge det ut på NRK Nett-TV, slik at
man kan gå inn på PC-en og se på sport (østkant).

Det samme påpekte også flere av respondentene fra spørreskjemaundersøkelsen, hvor blant
annet en av respondentene fortalte at han ønsket ”flere fotballkamper på vanlige kanaler”
(respondent 14). Med vanlige kanaler mener han her, slik jeg tolker det, de kanalene som
faller utenfor ekstrapakker som bestilles av kanaldistributører. Fredrik (østkant) savner
derimot fjernsynsprogrammer som er basert på virkeligheten, og som karakteriseres av å være
det Bondebjerg (2002) kaller for reality-magasiner (jamfør 1), som formidler historier fra det
virkelige liv, men i et format som er spennende:
Fredrik: Har du sett en film som heter Freedom Writers? Den handler om en gangstergjeng og sånt som
begynner på en skole. Og masse sånne som blir sett ned på og sånt. Sånne virkelige realityprogram som
har skjedd, sånn som Anne Frank.
Karoline: Ja.
Fredrik: Sånne ting som har skjedd i virkeligheten. Kan de ikke lage sånt istedenfor sånne folk som
løper rundt med basooka og skyter hverandre, liksom? Alle har jo forskjellig smak, men det går jo litt
på hva man liker også, da (østkant).

Fredrik mener at mye av programinnholdet på fjernsynet baserer seg på det samme, og
påpeker at siden smak er individuelt, så burde det være rom for en mer variert
programlegging. Kamir anser derimot ikke nødvendigvis det aktuelle programtilbudet som
problematisk eller mangelfullt, men mener at det kjennetegnes av å være et splittende tilbud.
Kamir: Kanalene kan på en måte splitte deg til å velge om du vil se på det eller det, og hvis du velger å
se på jenteprogrammer, så kan du fremstå litt…jentete” (østkant).

Dette kan kobles opp mot denne fokusgruppens tidligere refleksjoner om hvordan
fjernsynsbruk kan være motivert av press fra sosial omgangskrets og hvordan eksponering for
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enkelte fjernsynsprogrammer kan ses på som «ut». Det kan derfor være flaut å innrømme at
man ser på slik programmer. På et tidspunkt under fokusgruppeintervjuet, hvor det ble
snakket om hvilke fjernsynskanaler informantene bruker, nevner Knut (østkant) at han blant
annet ser på Disney Channel. Som reaksjon på dette begynner Kamir først å le, men da Knut
forteller at grunnen til at han ser på denne kanalen er fordi ”de viser Hannah Montana (Disney
Channel) der”, svarer Kamir at ”ja, men det er jo bra, da”. Da dette blir fulgt opp med et
spørsmål til guttene om de synes dette fjernsynsprogrammet er bra, svarer Kamir at ”hun
[Hannah Montana] er jo veldig søt, da”, og Fredrik legger til at programmet kan være bra til
tider, men at han aldri kunne ha sett alle episodene. Fredrik fortsetter derimot med å si at ”de
sender jo den samme episoden to ganger hver dag. Det er helt sykt hvor mange ganger det går
hver dag”, og påpeker på denne måten at alle reprisesendingene er den største årsaken til at
han ikke jevnlig følger med på dette programmet. At Kamir kan føle at fjernsynstilbudet er
splittende mellom gutter og jenter, kan med andre ord basere seg på at han føler det ikke er
sosialt akseptert for han som gutt å følge med på dette fjernsynsprogrammet. Det er derimot
interessant at informantene fra begge fokusgruppene, med unntak av Johan (vestkant), kan
bruke fjernsynskanalen Disney Channel – til tross for at det ikke er en av deres favorittkanaler
og at ingen av fjernsynsprogrammene på denne kanalen blir sett på som viktige for dem –
men sjeldent eller aldri ser på NRK3. En årsak til dette kan være at informantene synes
engelskspråklige fjernsynsprogrammer er mer overbevisende, realistiske og troverdige enn
norske, noe vi skal gå nærmere inn på nå.
6.4.3 Informantenes forhold til geografisk stedsplassering
Tabell 18 viser om respondentene foretrekker norske eller utenlandske fjernsynsprogrammer.
Hovedvekten innenfor alle de tre demografiske forholdene foretrekker å se både utenlandske
og norske fjernsynsprogrammer. Det er ikke store forskjeller mellom geografisk
stedsplassering eller etnisk bakgrunn. Det er derimot en sammenheng mellom kjønn som er
statistisk signifikant på 5%-nivået. Vi ser at flere gutter enn jenter foretrekker norske
fjernsynsprogrammer, og at flere jenter enn gutter kun foretrekker utenlandske. Hva som
menes med utenlandske i dette tilfellet er stort sett amerikanske, men også engelske og
australske. Dette er hva respondentene selv har spesifisert.
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Respondentene hadde også muligheten til å begrunne hvorfor de foretrakk det ene fremfor det
andre, og det kom frem flere forklaringer på hvorfor de kunne synes at utenlandskproduserte,
engelskspråklige fjernsynsprogrammer oppleves som bedre. Dette baserte seg hovedsakelig
på fire årsaker, og kan kategoriseres som kvaliteten på programmene som oppleves som
bedre, det engelskspråklige ved programmene, troverdigheten og variasjon. Med kvaliteten
på programmene menes hvordan respondenten blant annet synes de utenlandskproduserte
fjernsynsprogrammene har ”bedre humor” (respondent 2), at de ”er mer oppfinnsomme”
(respondent 57), ”flinkere til å lage TV-serier” (respondent 78) og at de ”norske seriene er
dårligere” (respondent 22). At de er engelskspråklige går ut på at respondentene ”kan lære seg
engelsk” (respondent 63) og at det høres bedre ut når ”de snakker engelsk og amerikansk”
(respondent 85). Troverdighet ”fordi det føles mer naturlig å se på” (respondent 15), og
varierende fordi ”utenlandsk produksjon har flere programmer å velge mellom” (respondent
42) og ”mer ungdomsserier som The Hills (MTV) osv.” (respondent 86). Dette kan forklare
Syvertsens (1997) teori om at ungdommer heller ser på utenlandske TV-serier fremfor
norskproduserte (jamfør 2.4).
Da informantene fra begge fokusgruppene ble spurt om de foretrakk norske eller utenlandske
fjernsynsprogrammer, eller begge deler, svarte alle at de utelukkende foretrekker utenlandske,
med unntak av Fredrik (østkant) som foretrakk begge deler:
Kamir: Amerikanske, fra USA.
Karoline: De er jo storleverandører av serier liksom.
Tharshini: Ja, også er britiske krimserier bra egentlig, og australske (østkant).
Benedicte: Amerikanske og engelske.
Beate: Og Australske.
Silje: Alle hvor de snakker engelsk egentlig (vestkant).
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Informantene begrunner dette med at ”det er mye kulere og jeg synes norske egentlig bare blir
teit” (Silje, vestkant), ”de har veldig mange bra regissører og sånt. Jeg tror de har litt flere
steder å liksom, filme og sånt” (Beate, vestkant) og ”det er litt mer internasjonalt på en måte”
(Kamir,

østkant).
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programinnholdet virker mer naturlig og overbevisende for dem i form av en internasjonal
kontekst.
Benedicte: Du blir mer fascinert fordi de lager det så stort. Når de først lager det, så lager de det veldig
spennende og typisk sånn derre, ja, skikkelig sånn klisje og sånne ting som gjør at du må følge med.
Moderator: Så bedre kvalitet, da?
Benedicte: Ja.
Solveig: Jeg synes det ser helt dumt ut på norsk, jeg.
Silje: I de amerikanske filmene og seriene er det mye bedre skuespillere også (vestkant).

Kamir (østkant) fastslår dessuten at programformater som blir kjøpt opp av andre land, for så
å bli produsert som en norsk variant, til tider kan bli fremstå som lite troverdige for
informantene:
Kamir: Også skulle Norge vise det derre Politiet (TVNorge), sånn wannebe Cops (Fox). Jeg begynte å
le da jeg så første premiereepisoden.
Moderator: Syntes du det var dårlig?
Kamir: Ikke dårlig, men at de prøvde å være så lik USA liksom.
Moderator: Men hva synes dere om programformater som Norge adopterer, da? Som Paradise Hotel.
Foretrekker dere en amerikansk eller norsk versjon, da?
Karoline: Jeg foretrekker den amerikanske.
Kamir: Den amerikanske, ja. De snakker på engelsk, så det er litt mer internasjonalt på en måte
(østkant).

Heller ikke informantene fra vestkanten hadde noe spesielt forhold til utenlandske
programformater som var blitt kjøpt opp av norske kanaler, for så å bli produsert som en
nasjonal versjon. Om deltakerne i Paradise Hotel (TV3) er norske, danske eller amerikanske
spiller liten rolle, men det har mer å si om hvor spennende versjonen er: ”Vi bryr oss ikke så
veldig mye om personene, det er mer hva de gjør og hvem som går ut” (Benedicte, vestkant).
”Ja, den beste Paradise Hotel–utgaven var den danske. Den var kulest. Det er de som er mest
ville” (Silje, vestkant). Videre er det ikke så viktig for informantene fra vestkanten om noe
blir produsert og spilt inn i Oslo, men informantene fra østkanten mener at kvaliteten på et
norskprodusert fjernsynsprogram øker dersom det er spilt inn i områder hvor informantene
kan kjenne seg igjen.
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Karoline: Hvis man ser på Politiet, da, så drar dem rundt i Oslo med ordentlig politi. Det handler om
ting som faktisk skjer her i byen vår, om natta og sånt, og det er ganske bra.
Moderator: Hvorfor blir det mer interessant?
Fredrik: Fordi det er virkelighet. Da er det ekte (østkant).

Selv om flertallet av informantene foretrekker de utenlandske programformatene, betyr ikke
det at de ikke eksponerer seg for de norske versjonene av programformatene. Johan (vestkant)
forteller blant annet at han liker å se på fjernsynsprogrammet Hellstrøm rydder opp (TV3),
som er en norsk versjon av programformatet Chef Ramsey (Channel 4):
Johan: Jeg liker det [Hellstrøm rydder opp]. Det er egentlig en liten kopi av Chef Ramsey, så jeg liker
egentlig Chef Ramsey bedre. Men det er morsomt å se på. Jeg liker egentlig litt sånn stemningen til
Hellstrøm og at han er litt hissig på deltakerne (vestkant).

Informantene ser dessuten også på den norske versjonen av Paradise Hotel (TV3), selv om de
foretrekker andre utenlandske versjoner. Hovedpoenget er derimot at de engelskspråklige
versjonene virker mer overbevisende for informantene, og Benedicte (vestkant) forklarer dette
med at ”om det hadde blitt lagd en norsk versjon av One Tree Hill (TVNorge), så hadde det
blitt helt feil”.

6.5 Informantenes forhold til fjernsynsmediebildet
I dette avsnittet kommer jeg til å presentere hvilke refleksjoner informantene har om
fjernsynsmediebildet, og hvilke tanker de har om at fjernsynsmediet kan gi publikum signaler
for hva som bør anses som viktig (6.5.1). Jeg kommer også til å presentere hvilket forhold
informantene har til stigmatisering i mediebildet under 6.5.2, og det vil her komme frem
tydelige forskjeller mellom informantene fra vestkanten og østkanten.
6.5.1 Fjernsynsmediet som signal for hva som bør anses som viktig
Informantene fra østkanten mener at nyhetene gjerne kan legge føringer for hva de burde
mene er viktig i samfunnet, og at Internett eller aviser er informasjonskilder de foretrekker å
bruke for å holde seg oppdatert.
Karoline: Nyhetene kan fremstille det på den måten av og til. Altså, det som kommer på nyhetene er da
viktig, og det som ikke er der er mindre viktig (østkant).

Det kan virke som at ungdommene som regel bare benytter seg av fjernsynsmediet som
informasjonskilde dersom deres foreldre allerede ser på det, eller dersom foreldrene kommer
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og bytter kanal for å se fjernsynsnyheter. Karoline (østkant) påpeker at hun synes det er viktig
å få med seg nyhetene, da ”det er viktig å vite hva som skjer her i verden. Men jeg pleier vel
egentlig å se på det fordi nyhetene allerede står på”. Dette er noe av det samme som
informantene fra vestkanten sier, hvor blant annet Beate (vestkant) påpeker at hun helst
bruker Internett som informasjonskanal, og at hun bare ser på nyhetene på fjernsynet dersom
hennes foreldre gjør det. Det kunne likevel virke som om hun har vanskeligheter med å
fordøye all informasjonen fra fjernsynsnyhetene, da hun forklarer at ”jeg får egentlig ikke
med meg så innmari mye. Jeg følger jo med, men jeg får ikke med meg noe likevel” (Beate,
vestkant). Informantene fra østkanten mener derimot at det ikke er vanskelig å få med seg
innholdet i fjernsynsnyhetene, men er likevel enig med informantene fra vestkanten om at det
er mer ideelt å heller lese papir– eller nettaviser.
Fredrik: Jeg synes det er best å lese aviser, egentlig.
Tharsini: Når du leser nettaviser så blir du oppdatert veldig ofte, da, om hva som hele tiden skjer. Så
slipper du å vente på nyhetene på TV. Og da kan du liksom sjekke det når du har tid til det og lyst selv
også (østkant).
Benedicte: Jeg synes det er bedre å lese det. Jeg tror egentlig det er det, det går ut på.
Moderator: For å fordøye det i sitt eget tempo?
Benedicte. Ja. Også det å få med seg det du synes er viktig. Det er jo mye også som jeg egentlig ikke er
interessert i (vestkant).

Her påpeker Benedicte at hun foretrekker å selv selektere det hun synes er viktig av
nyhetsinnhold, det som er mest interessant for henne, fremfor å la fjernsynsnyhetene
bestemme det for henne. På samme måte poengterer Tharsini at nettaviser er en fordelaktig
løsning for å slippe å måtte planlegge tidspunkt for når man skal oppdatere seg, og at
nyhetene gjerne kommer hurtigere på nettaviser enn de gjør på fjernsynsnyhetene.
6.5.2 Informantenes opplevelse av stigmatisering i mediebildet
Et interessant funn i mitt materiale baserer seg på hvordan informantene fra de to
fokusgruppene har forskjellig forhold til stigmatisering som kan forekomme i mediebildet. Da
jeg spurte om informantene hadde noen formeninger om hvorvidt enkelte grupper i samfunnet
kunne bli fremstilt på en feilaktig måte i fjernsynet, forstod for det første ikke informantene
fra vestkanten hva jeg spesifikt mente. Da jeg forklarte at dette for eksempel kunne være
mennesker som hadde minoritetsbakgrunn, og de da forstod spørsmålet, hadde de
vanskeligheter med å komme med noen spesifikke eksempler. Når så en av informantene
nevnte South Park (MTV/NRK/TV2 Zebra), som ”disser veldig jøder” (Silje, vestkant),
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poengterte hun at hun ikke trodde jøder ”tar det så veldig seriøst, eller personlig” og at
dersom hun hadde vært jøde, så trodde hun at hun likevel bare ”hadde syntes at det var gøy”.
Benedicte: Nei, det tror ikke jeg. Det er jo noen som tar det veldig nær seg. Sånn jøder med jødenese og
alt det der. Og afrikanere med store lepper og sånne ting, da.
Silje: Men man må jo gå litt langt for å gjøre det morsomt. De går jo veldig langt, men det er jo veldig
morsomt.
Benedicte: Ja, det er morsomt (vestkant).

Slik jeg tolker dette, tror ikke Benedicte at det hadde vært underholdende dersom hun selv
hadde vært jøde, men siden hun ikke er det, opplever hun South Parks (MTV/NRK/TV2
Zebra) latterliggjøring og håning av jøder som underholdene. Informantene på østkanten
nevnte også South Park (MTV/NRK/TV2 Zebra) som et eksempel, men dro derimot frem et
annet eksempel på hvordan en rødhåret gutt hadde tatt seg nær av en spesifikk episode54, hvor
en av karakterene uttrykte at rødhårede mennesker ikke har sjel, og ut i fra dette hadde lagt ut
en demonstrasjonsvideo55 på YouTube hvor han påpekte at rødhårede har sjel. Slik jeg
opplevde det, virket det dessuten ut til at informantene fra østkanten hadde et nærmere
forhold til stigmatisering i mediebildet, da de heller ikke hadde noen problemer med å komme
med flere eksempler:
Kamir: På mange sånne, eller…på NCIS for eksempel, da, så er det sånn at den slemme fyren pleier å
være afghaner eller at han kommer fra Midtøsten eller noe sånt.
Tharsini: Ja, det er liksom denne typen som blir fremstilt som terrorister.
Fredrik: Det samme er det med Ali Reza and the Rezas (TV2). Der er det en sånn erting av iranere på
en måte, også da. På en slags tullemåte. Jeg tror sikkert at noen blir sure for det.
Moderator: Tror dere ting som blir sagt i enkelte programmer kan være støtende for folk?
Unisont østkant: Ja.
Kamir: Det er også det at på nyhetene, når de skal intervjue noen der, så er det mange som går til han
som skriker og hyler og har kniv i lomma, liksom. Istedenfor å liksom snakke med en fyr som snakker
bra og er rolig og sånt (østkant).

Et annet interessant funn i mitt materiale baserer seg på at det virker som informantene fra
østkanten har et mer bevisst forhold til minoritetsgrupper i samfunnet, og er mer klar over
hvordan disse gruppene kan bli utsatt for stigmatisering i fjernsynsmediebildet. Østkantskolen
har en stor prosentandel av minoritetsspråklige elever, noe som også fører til at de etnisk
norske ungdommene som går på denne skolen er mer bevisst på hvordan ungdommer med
minoritetsbakgrunn kan fremstå i væremåte og holdninger:

54
55

Den spesifikke episoden som det her er snakk om er oppført i litteraturlisten (South Park: Ginger Kids)
Demonstrasjonsvideoen er oppført som kilde i litteraturlisten (Youtube 2010).
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Knut: Hvorfor jeg liker det [Ali Reza and the Rezas (TV2)] er fordi på den skolen her så tror jeg ***56
prosent er innvandrere. Og, la oss si 20 prosent av dem da, er sånn ”wow…hva skjer’a? Jeg skal bli
kjendis”. Rapper og…det er så likt liksom.
Moderator: Så du føler at de 20 prosentene oppfører seg ganske likt med hva som blir vist i
programmet?
Knut: Ja.
Fredrik: Det er sånn, du sitter og ler når du ser på det hjemme, av at han sier ”do måkke gjøle det, da”,
sånn for eksempel. Også går du på skolen og snakker med vennene dine, også plutselig begynner en fyr
som går forbi deg å si at ”do måkke gjøle det, da”, så spør du ”åh, så du på Ali Reza and the Rezas
(TV2) i går?”, så får du til svar, ”nei, hva er det liksom?” (østkant).
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fjernsynsprogrammet. Benedicte (vestkant) og Beate, som har hørt om fjernsynsprogrammet
og sett litt på det, synes det er dårlig underholdning fordi ”de trodde at det liksom skulle være
så innmari gøy, men det var ikke det i det hele tatt” (Beate, vestkant). Benedicte er enig, og
fortsetter med å forklare at hun føler at programmet ikke reflekterer virkeligheten, og sier at
”det skal være sånne mørke mennesker som driver og snakker sånn”. Det er interessant at
informantene på østkanten føler at programmer treffer en innvandrergruppe på kornet, etter å
ha så mange på sin skole som oppfører seg og snakker på denne måten, mens informantene
fra vestkanten ikke har den samme opplevelsen av dette. At hun også sier ”sånne mørke
mennesker” (Benedicte, vestkant) kan indikere at hun har et litt distansert forhold til
innvandrere. Det kan også nevnes at det kun er én respondent fra vestkantskolen med
minoritetsbakgrunn som er med i denne oppgavens utvalg. Knut (østkant) konstaterer
dessuten at han antar at Ali Reza and the Rezas (TV2) trolig begrenser seg til å være mest
populært innenfor Oslo, hvor innvandrergruppen er størst:
Knut: Det slår nok ikke like bra an i for eksempel lengre oppi Norge hvor det ikke er like mange
innvandrere. Så det er nok Oslo-området det er mest rettet mot. Men det er også det at hadde det vært en
helt norsk en som hadde gjort det samme, så hadde det nok ikke vært noe å spøke med (østkant).

Det er interessant at Knut antar at populariteten av programmet begrenser seg til Oslo, når
informantene fra vestkanten gir uttrykk for at de ikke føler at programinnholdet i dette
programmet reflekterer virkeligheten. Med andre ord kan det virke som om populariteten av
dette programmet begrenser til deler av Oslo, som videre kan forklares av lite kjennskap om
minoritetsgrupper fordi de gjerne bor innenfor visse områder. Knut (østkant), som etnisk
norsk, viser dessuten forståelse for at dersom en norsk person hadde stått for etterligningen av
minoritetsgruppen i Ali Reza and the Rezas (TV2), så hadde fjernsynsprogrammet
56

Prosentantallet er her blitt sensurert for å hindre at skolen informantene kommer fra skal kunne spores tilbake,
ut i fra oppgavens kilder i litteraturlisten som gir en oversikt over prosentandeler innvandrere på skoler i Oslo og
Groruddalen (jamfør Utdanningsetaten 2009/2010).
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antakeligvis fått en helt annen mottakelse57. Dette kan også relateres til teori om hvordan
mediebildet viser seg å være stigmatiserende mot enkelte minoritetsgrupper i samfunnet
(jamfør 3.1.4). Dette er noe spesielt medlemmer av minoritetsgrupper legger merke til, og
hvor de som ikke er medlem av dem gjerne kan bli påvirket av mediepresentasjoner dersom
de oppfatter nyhetsbildet som troverdig. Som vi har sett er informantene fra østkanten mer
bevisst på at stigmatisering i mediebildet kan forekomme. Også de norske informantene fra
østkanten mente dette. På vestkanten opplevde jeg derimot at informantene hadde et mer
distansert forhold til minoritetsgrupper i samfunnet, hvor de heller ikke kom på flere
eksempler på hvordan stigmatisering kan forekomme. Flere av vestkantinformantene antok
dessuten
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i

latterliggjøring

av

minoritetsgrupper – også dersom de selv hadde tilhørt en slik gruppe.

6.6 Oppsummering
Dette analysekapittelet har for det første avdekket hvordan fjernsynsbruket til utvalget kan
karakteriseres av å være basert på tilfeldighet, etablerte fjernsynsvaner, seergrupper, og
påvirkning og press fra sosiale omgangskretser i tillegg til utvalgets personlige preferanser og
behov. Tilfeldig fjernsynsbruk kan forekomme i situasjoner hvor informantene ser på fjernsyn
som en form for avkobling, og som gjerne skjer rett etter skoletid. Det er da vanlig at
informantene kan se på fjernsynet som en sekundæraktivitet, og benytte bærbar datamaskin
som en primæraktivitet. Dersom noe interessant og spennende dukker opp på fjernsynet, kan
informantene legge fra seg datamaskinen og se på fjernsynet som primæraktivitet. Fordi den
tilfeldige fjernsynseksponeringen gjerne er utløst av et behov for avkobling, kan de gjerne se
på repriser av fjernsynsprogrammer uten at dette er irriterende. Tilfeldig fjernsynsbruk kan
derimot etablere seg til å bli faste rutiner og fjernsynsvaner, dersom informantene opplever
fjernsynsprogrammene som viktige for dem.
Informantene kan også se på fjernsynsprogrammer fordi andre familiemedlemmer allerede ser
på fjernsynet, og er i slike tilfeller del av en seergruppe som bestemmer fjernsynsbruket for
dem. Dette skjer blant annet ofte i forbindelse med fjernsynskanalen NRK1, som er en kanal
som informantene ellers ikke bruker særlig mye. De omtaler kanalen som en familiekanal, da
de gjerne ser på denne kanalen som en del av en seergruppe, og anser fjernsynsprogrammene
som sendes på kanalen som programinnhold de kan se på sammen med foreldrene sine. En
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Det må her påpekes at Ali Reza and the Rezas (TV2) allerede har fått mye kritikk fra fjernsynspublikum som
mener fjernsynsprogrammet er rasistisk (Røyseland 2009).
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annen avgjørende faktor for fjernsynsbruk kan være påvirkning og press fra sosial
omgangskrets. Dette forekommer gjerne dersom informantene er medlem i en sosial
omgangskretsgruppe som følger med på samme fjernsynsprogram, og programmet da gjerne
blir samtaleemne innad omgangskretsen. Fjernsynspress kan derimot også forekomme dersom
informantene ikke ønsker å føle seg utenfor en samtale om programinnhold, noe som spesielt
er tilfellet for guttene fra østkanten. De uttaler at de ikke egentlig ville ha sett på enkelte
sportsprogrammer, dersom de ikke hadde visst at andre medlemmer i deres sosiale
omgangskrets hadde planer om å se på dette. Utover disse generelle tendensene for
fjernsynsbruk, viser mitt materiale at utvalgets personlige preferanser og behov er noe
kjønnsfordelt, og at det også foreligger noen forskjeller mellom geografisk stedsplassering og
etnisk bakgrunn.
Fjernsynsbruket kan være kjønnsfordelt til en viss grad. Flere i utvalget ser på de samme
fjernsynsprogrammene, uten at dette er basert på kjønn. Forskjellene tydeliggjøres derimot
når informantene nevner de fjernsynsprogrammene som de oppfatter som viktige for dem.
Fjernsynsbruket blir da kjønnsfordelt i den grad at de nevner forskjellige sjangertyper, temaer
og spesifikke fjernsynsprogrammer. Under 6.3.1 og 6.3.2 har jeg derfor skilt mellom det
informantene

kaller

for

jenteprogrammer

og

gutteprogrammer.

Forskjellene

ved

fjernsynsprogrammer som faller innenfor disse to kategoriene, karakteriseres av at
jenteprogrammene gjerne har et programinnhold som er basert på drama, intriger, kjærlighet
og mote; temaer som jentene bruker for å identifisere seg selv med hverdagslige problemer og
situasjoner. Det samme kunne jentene se på som meningsfullt ved talk show-programmer,
hvor virkelige situasjoner og problematiske forhold kunne belyses og snakkes om. Guttene
derimot, viste seg å heller foretrekke sport, eller underholdningsprogrammer som ikke
inneholdt for mye drama og intriger. Fotballtabber kunne være morsomt å se på fordi de
driver med fotball selv, og derfor kunne kjenne seg igjen i noe av det, noe som økte
underholdningsverdien. Men også reality-programmer som tok for seg utfordringer basert på
deltakernes verste frykter eller farlige handlinger, var en underholdningsform guttene nevnte
som morsomt for dem, men noe jentene bare kunne se på dersom de befant seg i en
seergruppe som bestemte fjernsynsbruket for dem. Ellers ville de ikke brukt tid på å
eksponere

seg

for

slike

programmer.

Guttene

derimot

nevnte

faktabaserte

fjernsynsprogrammer som den delen av fjernsynsbruket som de mente var meningsfullt for
dem. Noen av informantene, både gutter og jenter, kunne dessuten bruke fjernsynet til å
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forhandle om ulike livsstiler, hvor de kunne bli påvirket eller inspirert av enkelte
rollemodeller i fjernsynsprogrammer.
Det er også forskjeller mellom etnisk norske ungdommer og minoritetsungdommer som
kommer frem i mitt materiale. Disse forskjellene kommer først og fremst frem gjennom
resultatene fra spørreskjemaene, da de to informantene med minoritetsbakgrunn fra
fokusgruppen på østkanten, ikke viste seg å ha noen særpreg ved sitt fjernsynsbruk som skilte
seg fra de etnisk norske informantene i samme gruppe. Det viste seg derimot at
minoritetsungdom, både gutter og jenter, anså identifisering av programinnhold som litt
viktig. Selv om jentene, både etnisk norske og de som har minoritetsbakgrunn, oppfattet
viktigheten av dette som noenlunde likt, viste det seg at guttene med minoritetsbakgrunn
synes viktigheten av dette er større enn guttene som er etnisk norske.
I forhold til geografisk stedsplassering, viser mitt materiale også noen forskjeller mellom
vestkantskolen og østkantskolen. For det første opplevde ikke informantene fra vestkanten
noen spesifikke mangler ved fjernsynsbruket, noe de derimot gjorde på østkanten. De nevnte
da at de syntes det var få originale fjernsynsprogrammer på fjernsynet, og at mye av
programleggingen var ensartet. Videre påpekte de at de gjerne kunne tenke seg litt flere
lærerike fjernsynsprogrammer som er basert på virkeligheten, men ikke som et realitykonsept. Derimot programmer som omhandler noe som er skjedd i virkeligheten i form at et
reality-magasin. Andre forskjeller mellom vest og øst baserer seg på informantenes
refleksjoner om fjernsynsmediebildet. Informantene fra vestkanten viste lite bevissthet om
stigmatisering av minoritetsgrupper i mediebildet. Selv om de kunne komme med et eksempel
på dette, antok flere av dem at de selv hadde sett underholdningsverdien i rasistiske og
nedverdigende ytringer mot dem som en minoritetsgruppe, dersom de hadde tilhørt en. Videre
mente de at fjernsynsprogrammet Ali Reza and the Rezas (TV2) ikke var troverdighet, og
mente at minoritetsgruppen som blir fremstilt i programmet er overdrevent og urealistisk.
Informantene fra østkanten derimot, så på det samme programmet som veldig troverdig, da en
stor prosentandel på skolen er minoritetselever. De gjenkjente karaktertrekkene som
fremkommer i fjernsynsprogrammet, og mente også at det ikke var til å spøke med dersom
det hadde vært en etnisk norsk person som hadde spilt hovedrollekarakteren. Videre påpekte
de hvordan spesielt fjernsynsnyhetene og enkelte fjernsynsserier kunne fremstille
minoritetsgrupper på en feilaktig måte ved å hente frem den største bråkmakeren innad
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minoritetsgruppen til å representere gruppen som helhet, eller ved å fremstille mørkhudede
som farlige karakterer i fjernsynsprogrammer.
Et av de største funnene i mitt materiale baserer seg likevel på hvordan informantene opplever
ungdomskanalen NRK3 som lite treffende for deres målgruppe. Istedenfor kan de heller
benytte seg av fjernsynskanaler som Disney Channel og MTV (sistnevnte mest brukt av
jentene), da de mener programinnholdet på disse kanalene fremstår som mer troverdige. Dette
kan blant annet forklares med at informantene hadde en tendens til å foretrekke
utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer som var engelskspråklige. Dette begrunnet de
med at disse fjernsynsprogrammene gjerne var preget av å ha høyere kvalitet, i den grad at de
anså de engelskspråklige skuespillerne som mer profesjonelle og dyktige og at
fjernsynsprogrammene var preget av å være bedre regissert. En annen begrunnelse baserer seg
på det engelskspråklige, som informantene ser på som mer internasjonalt og at de kan lære
språket bedre på denne måten. En tredje og en fjerde årsak til at informantene foretrekker
utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer går ut på fjernsynsprogrammenes troverdighet og
programtilbudets variasjon. Med troverdighet ble det antydet at det føltes mer naturlig å se på
utenlandskproduserte programmer. At programtilbudet ble ansett som mer varierende baserte
seg på antall fjernsynsprogrammer å velge mellom, og at det derfor var et mer utvidet tilbud
for ungdom.
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7. Avsluttende diskusjon og konklusjon
Denne masteroppgaven karakteriseres av å være en induktiv undersøkelse, hvor det er det
økende fjernsynsbruket til ungdom og at fjernsynskanalene i et konkurransekraftig marked
fokuserer på høy seeroppslutning, som har gjort meg nysgjerrig på hvilke konsekvenser dette
eventuelt medfører. Innledningsvis presiserte jeg at jeg ønsket å finne ut om ungdom er
fornøyd med programtilbudet som helhet, da større likheter mellom kanalene fører til et mer
ensartet programtilbud (jamfør 1.1). Hvordan ungdommene opplever sitt eget fjernsynsbruk
har også vært et sentralt spørsmål for å finne ut om fjernsynsbruket er kjennetegnet av å være
meningsløst tidsfordriv, eller eventuelt på hvilke måter fjernsynsbruket kan ha en verdifull
mening for ungdommene. Gutter og jenter som både er etnisk norske ungdommer og
minoritetsungdommer, mellom 14 og 15 år som bor på vestkanen og østkanten i Oslo, har
videre vært oppgavens utvalg for å se om det foreligger noen forskjeller på tvers av disse
demografiske egenskapene.
Analysekapitlene har bestått av en presentasjon av datainnsamling som er foretatt både
gjennom kvantitative og kvalitative tilnærmingsmetoder. Problemstillingen la til grunn de tre
demografiske egenskapene kjønn, etnisk bakgrunn og geografisk stedsplassering (vestkant og
østkant i Oslo), som utgangspunkt for å undersøke ungdom fra 14 til 15 års opplevelse av det
gjeldende programtilbudet på fjernsynet. For å forklare opplevelsen av programtilbudet og
forskjeller blant utvalget, har jeg benyttet meg av tabeller for å illustrere mønstre ved
fjernsynsbruk. Ytterligere har fokusgruppeintervjuene stått sentralt for å gå i dybden av de
mønstrene som er blitt presentert. I dette kapittelet kommer jeg til å samle sammen det jeg
mener er de viktigste funnene fra kapittel 5 og 6, og til slutt prøve å konkludere disse funnene.
For det første har denne undersøkelsen vist at ungdom har et aktivt fjernsynsbruk, slik
bruksstudiene innenfor publikumsforskningen viser. Aktiviteten er her høy både i
fjernsynskonsum og gjennom selektering av programinnhold ved å svitsje mellom kanaler, for
så å tilfeldig sette seg til ro med noe som opptar dem. Fjernsynsvaner oppstår derimot i de
tilfellene hvor programinnholdet blir sett på som viktige for dem, og det kan derfor sies at
denne formen for fjernsynsbruk er mer seerbevisst, da den gjerne planlegges (jamfør 3.2.3.2).
I forhold til fjernsynskonsum ser de fra østkanten mer på fjernsyn enn det de fra vestkanten
gjør. Jenter har et høyere fjernsynskonsum enn gutter, og det samme har minoritetsungdom i
sammenligning med etnisk norske ungdommer. Sistnevnte kan forklares i forhold til tidligere
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fremstilt teori om tokulturellhet, hvor minoritetsungdom gjerne har et behov for å bruke
mediene til å navigere mellom de to kulturene som han eller hun tilhører (jamfør 3.1.2 og
3.1.2.1).
For det andre viser utvalget tendenser til at deres fjernsynsbruk er noe kjønnsfordelt. I forhold
til hvilke programtyper (sjangere og temaer i programinnhold) og fjernsynskanaler som
foretrekkes, er det forskjeller mellom gutter og jenter som jeg har definert som
gutteprogrammer

og

jenteprogrammer.

Begge

kjønnene

foretrekker

å

se

på

underholdningsprogrammer, da dette får dem til å koble løs fra hverdagslig stress. Videre
tenderer guttene til å få meningsfullt utbytte av sportsinnhold, fjernsynsprogrammer som har
voldelige tendenser som er knyttet opp mot underholdning, og programmer som gir dem
lærdom i form av fakta eller dokumentarprogrammer. Dette kan forklare hvorfor flere gutter
benytter seg av kanaler som TV2 Zebra, Viasat4 og Discovery Channel. Jentene fra
fokusgruppene fortalte derimot at de heller synes fjernsynsserier og realityprogrammer er
viktigst for dem, da de kunne relatere seg til temaer som intriger, drama og kjærlighet.
TVNorge, TV3 og MTV var derfor fjernsynskanaler som flest jenter bruker. Videre ser flere
jenter at det å kunne identifisere seg med programinnhold er viktige for dem, men hvor
flertallet av guttene ikke er av den samme oppfatningen. Karakterer i fjernsynsprogrammer
kan fremstå som rollemodeller enten det er snakk om hvilke klær vedkommende går kledd i
eller hvordan vedkommende opptrer, samtidig som medienes fokus på temaer som sex, mote,
intimitet og romantiske forhold kan være påvirkningsfaktorer for identitetskonstruksjon
(jamfør 3.1.3).
Når guttene fra fokusgruppeintervjuene påpeker at de helst ikke ser på det de definerer som
jenteprogrammer, kan dette relateres til Palmgren og Rayburns (1985) modell for
forventningsverdier av GS (gratifications sought) og GO (gratifications obtained) (jamfør
3.2.3.1). Ved å karakterisere disse jenteprogrammene for å inneholde for mye drama,
baksnakking eller situasjoner de mener det er meningsløst og uinteressant å eksponere seg for,
antar jeg at dette indikerer at de har fått kjennskap til dette programinnholdet uten å oppnå
GO. Med andre ord er det utenkelig for dem at disse fjernsynsprogrammene blir en del av
deres fjernsynsvaner, hvilket er tilfellet for jentene. Når informantene snakker om typiske
gutteprogrammer, påpeker jentene at de ikke ser på slike programmer med mindre brødrene
deres allerede ser på dem – men generelt sett anser de disse programmene for å være
meningsløst tidsfordriv. Dette gjelder derimot ikke alle gutteprogrammene, men de
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programmene som jentene omtaler som voldelige eller kjedelige. Valg av hvilke
fjernsynsprogrammer utvalget eksponerer seg for ut i fra visse programtyper og deres
identitet, kan relateres til en fjernsynsseers behov og preferanser, som det fremgår i teorien
fremstilt av Webster og Wakshlag (1983) (jamfør 3.2.3.2). Men siden resultatene fra denne
undersøkelsen viser seg å være kjønnsfordelte i enkelte sammenhenger, kan det også relateres
til McQuails (2005) begrep om en fjernsynsseers personlige attributter. Jeg mener derfor at
valg av programinnhold må ses i lys av attributter som kjønn, da mye av fjernsynsbruket til
utvalget baserer seg på nettopp dette.
En annen forskjell mellom kjønn er at flere jenter enn gutter foretrekker utenlandskproduserte
fjernsynsprogrammer, hovedsakelig fra land som USA, England og Australia. Flere gutter enn
jenter kunne derimot foretrekke norskproduserte fjernsynsprogrammer, selv om flertallet av
både guttene og jentene foretrekker begge deler. Selv om mange jenter foretrekker
utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer, tror jeg ikke dette har noen direkte konsekvenser
for

at

ungdommene

innøver

seg

amerikanske

tradisjoner

og

verdier,

slik

medieimperialismeteorien hevder (jamfør 2.6). Derimot tror jeg at deres sosio-kulturelle
tilhørlighet setter utgangspunkt for individuelle meningstolkninger, slik Halls (1980)
kommunikasjonsmodell indikerer (jamfør 3.2.2). Min tolkning av dette baserer seg på at
informantene selv påpeker kvalitet og virkelighetsnærhet som årsaker til hvorfor de
foretrekker utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer. Generelt sett foretrekker utvalget
utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer (henholdsvis amerikanske), slik Syvertsen (1997)
også har påpekt (jamfør 2.4). Siden TVNorge og TV3 er de mest brukte fjernsynskanalene
blant utvalget, kan dette altså forklares med at disse to kanalene kjøper inn såpass mange
amerikanskproduserte fjernsynsprogrammer. De programmene som respondentene har ramset
opp som sine faste fjernsynsvaner sendes hovedsakelig på disse to kanalene. Fordelt på kjønn
blir flertallet av favorittprogrammene til jentene sendt på TVNorge og TV3, og i tilfellet med
guttene blir disse sendt på TV3 og Viasat4. Alle kanalene sender mye utenlandskproduserte
underholdningsprogrammer, filmer og TV-serier – programsjangere som flertallet av utvalget
foretrekker.
Det er derimot interessant at NRK3 ikke treffer ungdommene i dette utvalget til tross for at
kanalen fokuserer på kvalitet med distribusjonsavtale med den amerikanske fjernsynskanalen
HBO og en ungdommelig målgruppe (jamfør 2.4). Slik jeg tolker dette må NRK3s vurdering
av kvalitet være annerledes enn det ungdommene selv ser på som kvalitet. I oppgavens
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bakgrunnsdel ble begrepet søppel-TV introdusert i relasjon med hva en kulturell elite har
definert det som (jamfør 2.1.1). Generelt sett baserer ikke mine funn seg på forskjeller i
kulturell kapital mellom østkant og vestkant eller etnisk bakgrunn. Men at flere gutter ser ut
til å foretrekke faktabaserte- og nyhetsprogrammer mer enn det jentene gjør, kan forklare
skjevheter på kulturell kapital mellom kjønn (jamfør 5.1.2 og 6.3.3). Likevel foretrekker
flertallet av utvalget programtyper som ikke faller under en kulturell elites definisjon av hva
som er kvalitet, men heller hva som blir sett på for å være søppel-TV. Mine funn viser
derimot at både TV-serier, reality- og talk show-programmer kan være meningsfullt
fjernsynsbruk for utvalget, både i forhold til personlig identitet, valg av livsstil og som et
sosialt utbytte (jamfør 6.3 og 6.4.1). Med andre ord opplever ikke utvalget sitt eget
fjernsynsbruk som meningsløst tidsfordriv, selv om noe av det kan være tilfeldig og en form
for å slappe av. I en fase hvor man er ungdom, som undersøker ulike roller og livsstiler som
en del av identitetskonstruksjonen, opplever ungdommene mye av sitt eget fjernsynsbruk som
både lærerikt og meningsfullt.
At NRKs og ungdom har ulike vurderinger av hva som egentlig er kvalitetsfjernsyn, kan også
støttes av informantenes refleksjoner om ungdomsprogrammer. Selv om mye av
fjernsynsbruket er basert på blant annet eksponering av TV-serier, innrømmer likevel både
guttene og jentene fra fokusgruppeintervjuene at de ser på Hannah Montana (Disney
Channel). Jentene fra vestkanten påpeker at de ikke føler et sosialt press for hva de ikke kan se
på, og ramser opp barne- og ungdomsprogrammet som en av de fjernsynsprogrammene de
kan se på om de vil (jamfør 6.2.2). Guttene fra østkanten innrømmer også at de kan se på
Hannah Montana, og begrunner dette med at de synes hun er søt (jamfør 6.4.2). Fjortis
(NRK1/NRK3) er derimot et norskprodusert barne- og ungdomsprogram, som informantene
fra østkanten mener ikke treffer ungdom i det hele tatt (jamfør 6.2.3). Med andre ord er
utenlandskproduserte fjernsynsprogrammer mest likt av utvalget fordi de fremstår som mer
troverdige og for å ha bedre kvalitet. Med kvalitet nevner de da både økonomiske
forutsetninger for å produsere et fjernsynsprogram, og flinke skuespillere.
Fjernsynsbruket til utvalget er for det tredje karakterisert av å også være påvirket av andre
utløsende faktorer, som kan kobles opp mot den faktoren som Webster og Wakshlag (1983)
kaller for seergruppe, og den faktoren som McQuail (2005) kaller for sosial bakgrunn og
miljø. Både jenter og gutter viser seg å være påvirket av sin sosiale omgangskrets til å
eksponere seg for spesifikt programinnhold. Tendensene fra spørreskjemaundersøkelsen viser
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til at flertallet innenfor alle de demografiske forholdene, noen ganger opplever dette som en
årsak til fjernsynsbruk. Både guttene og jentene fra fokusgruppeintervjuet på østkanten mente
dessuten at det ofte kunne være et sosialt press for guttene å se spesifikt programinnhold,
særlig sportinnhold som fotballkamper. Jentene opplevde ikke dette på samme måte, og
forklarte dette med at de trodde deres sosiale omgangskrets ofte så på det samme fordi de
hadde like interesser, og at det kun var de fjernsynsprogrammene som flere av de fulgte med
på som endte opp som samtaleemne innad vennekretsen. De kunne derimot noen ganger
eksponere seg for programinnhold som egentlig ikke interesserte dem fordi de var medlem i
en viss seergruppe som inkluderte dem selv og søsken og/eller familie. I forbindelse med
dette ble NRK1 utpekt som en familiekanal; en kanal de vanligvis ikke ser på dersom de selv
styrer fjernkontrollen, men som ofte er den kanalen familien ser på – spesielt i helger.
For det fjerde kan fjernsynsbruket til utvalget karakteriseres av å være splittet mellom østkant
og vestkant i forhold til oppfatninger om selve mediebildet. Dette baserer seg på
fokusgruppeintervjuene, hvor informantene fra østkanten hadde stor forståelse for at
fjernsynsmediebildet kan være stigmatiserende mot enkelte minoritetsgrupper i samfunnet
(jamfør 6.5.2). Med tanke på at østkantskolen har en andel minoritetsspråklige elever som er
betydelig høyere enn andelen på vestkantskolen, kan dette forklare denne forskjellen. Med
tanke på at også de etnisk norske ungdommene fra østkanten kom med flere eksempler under
fokusgruppeintervjuet på hvordan mediene kan stigmatisere enkeltgrupper i samfunnet, tolker
jeg deres bevissthet om dette som at de har kjennskap til flere minoritetsgrupper. Siden
informantene fra vestkanten hadde liten kjennskap til dette, kan det forklares med at deres
sosiale omgangskrets og skolemiljø består av ingen eller en liten andel minoritetsgrupper.
Problemstillingen fokuserer også på hvordan ungdom mellom 14 og 15 år opplever
programtilbudet på fjernsynet. Det har vist seg å være noen forskjeller mellom de
demografiske forholdene som er blitt undersøkt. Forskjeller mellom østkant og vestkant er
størst, og baserer seg først og fremst på at det virker som om flere fra vestkanten er fornøyd
med programtilbudet på fjernsynet enn østkanten er. Videre er det flest gutter som opplever
programtilbudet som dårlig, enn det jenter gjør, og forklarer dette med et savn av
sportsinnhold på de fjernsynskanalene de har tilgang på, og at det er dyrt å anskaffe tilgang til
fjernsynskanaler som har et sendeskjema som inkluderer mer sportsinnhold. Siden det bare
var gutter fra østkanten som klaget på kostnader i forhold til kanaltilgjengelighet, kan dette
relateres til de økonomiske forskjellene som foreligger mellom det geografiske skillet (jamfør
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2.1.2.1 og 2.1.2.2). Andre årsaker til hvorfor programtilbudet kunne oppleves som
mangelfullt baserer seg hovedsakelig på fjernsynskanalenes programlegging (sendetidspunkt,
mange repriseprogrammer, flytting av programmer til andre kanaler og mye sending av
reklame), eller hva som kan oppsummeres som det Webster og Wakshlag (1983) kaller for
fjernsynskanalenes struktur og seertilgjengelighet (jamfør 3.2.3.2) I oppgavens bakgrunnsdel
kartla jeg noen teorier om hvordan fjernsynskanaler benytter seg av den samme strategiske
programleggingen, og som karakteriseres av å være både horisontal og vertikal (jamfør 2.4).
Fordi det økende konkurransemarkedet innenfor fjernsynsdistribusjon også har medført til et
24-timers sendeskjema, fører behovet for å fylle opp sendeskjemaet til innkjøp av flere
utenlandske programmer og reprisesendinger (jamfør 2.4). Min datainnsamling tyder altså på
at dette har konsekvenser for utvalgets opplevelse av programtilbudet som helhet: Fordi
sendeskjemaet er blitt forlenget, fører programleggingsstrategien til konsekvenser for
ungdommenes opplevelse av programtilbudet ved at det er blitt fylt opp med masse
repriseprogrammer og at de ikke lenger opplever sendetidspunktene som treffende.
Det var ikke store forskjeller mellom opplevelse av programtilbud og etnisk bakgrunn.
Likevel var det ingen minoritetsungdommer som oppfattet programtilbudet som veldig bra,
men dette kan ikke knyttes direkte til deres kulturelle bakgrunn ut i fra mine resultater. Deres
fjernsynsbruk viser seg å være ganske likt med fjernsynsbruket til de etnisk norske
ungdommene, ut i fra resultater fra både spørreskjemaundersøkelsen og fokusgruppeintervjuet
på østkanten. Unntaket av dette gjelder de minoritetsungdommene som opplyste at deres
fjernsynsbruk var knyttet til deres kulturelle bakgrunn ved å benytte seg av utenlandske
fjernsynskanaler– og programmer som de anser som viktige for dem – nettopp fordi dette er
deres opprinnelige språk og/eller kultur. Disse respondentene opplevde derimot
programtilbudet som bra. Det kan derimot være at minoritetsungdom ikke opplever
programtilbudet som bra nettopp fordi de føler mangler på visse deler av sin etniske bakgrunn
i programinnhold. Selv om respondentene kanskje ikke har vært bevisst på dette selv som
egne årsaker, mener jeg at det kan forklare hvorfor de respondentene med minoritetsbakgrunn
som opplever programtilbudet som bra, gjør det fordi de har tilgang til fjernsynskanaler og
programinnhold som gjenspeiler deres etniske kultur og nasjonalitet.
Jeg har nå prøvd å oppsummere det jeg mener er analysekapitlenes viktigste funn med et
analyserende og konkluderende perspektiv. Disse funnene har basert seg på hvordan ungdom
opplever programtilbudet ut i fra geografisk stedsplassering, kjønnstilhørighet og etnisk
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bakgrunn. Videre har jeg påpekt forskjeller i fjernsynsbruket mellom disse tre ulike
demografiske egenskapene, for å kunne forstå deres opplevelse av programtilbudet bedre. Ut i
fra dette mener jeg at jeg har gitt svar på oppgavens problemstilling. Generelt sett opplever
den delen av utvalget fra østkanten at programtilbudet er dårligere enn det den delen av
utvalget fra vestkanten oppfatter det som. Dette har vist seg å ha årsaker som
kanaltilgjengelighet (seertilgjengelighet) og misfornøydhet med kanalenes programlegging
(struktur). Selv om det ikke forelå noen statistisk signifikante forskjeller mellom etnisk
bakgrunn og kjønn, mener jeg derimot at det er interessant at ingen minoritetsungdom
opplever programtilbudet som veldig bra. Som tidligere forklart har jeg derimot ikke fått noe
inntrykk av hva som kan forklare denne forskjellen spesifikt, da fjernsynsbruket mellom
ungdommene stort sett bare har hatt markante forskjeller mellom gutter og jenter. Det kan
derimot være interessant for fremtidig forskning å undersøke dette forholdet nærmere, og vil
da være mest nytteverdig dersom etnisk norske ungdommer og minoritetsungdom studeres
separat (Høst 1998: 12).
Denne undersøkelsen har likevel vist at flertallet av utvalget er over passelig fornøyd med
programtilbudet på fjernsynet, og at fjernsynsbruket ikke oppleves som meningsløst
tidsfordriv. Noen ganger er det tilfeldig, men utløst av et behov for å bli avledet (jamfør
6.1.1). I de fleste tilfeller er fjernsynsbruket derimot basert på å være fjernsynsvaner, og dette
fjernsynsbruket karakteriseres også av å være meningsfullt for informantene (jamfør 6.1.2).
Forskjeller mellom først og fremst jenter og gutter og mellom etnisk norske ungdommer og
minoritetsungdommer, er derimot blitt kartlagt. Flere jenter ser mer på fjernsyn og opplever
programtilbudet generelt som bedre enn det guttene gjør. Også etnisk norske ungdommer
opplever programtilbudet som bedre enn minoritetsungdom, og dette til tross for at
minoritetsungdom har et høyere fjernsynskonsum enn det etnisk norske ungdommer har
(jamfør tabell 11 og 13 under 5.2.1).
For videre forskning ser jeg det derfor som interessant å legge vekt på andre forhold i en
undersøkelse av opplevelse av fjernsynsbruk og programtilbudet. Denne undersøkelsens
utvalg er aktive fjernsynsbrukere, og det vil være interessant og sammenligne disse funnene
med en mindre aktiv publikumsgruppe. Er andre aldersgrupper mindre aktive fordi de
opplever programtilbudet som dårlig? Utvalget har vist at de foretrekker programtyper som
florerer i de kommersielle kanalenes sendeskjema. Kanskje eldre aldersgrupper derfor
opplever programtilbudet som mer ensartet, da det er tenkelig at eldre aldersgrupper kanskje
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foretrekker andre programtyper? Det kan også være at fjernsynsbruket er forskjellig mellom
Oslo-befolkning og befolkning fra mindre tettbygde strøk?
Det er godt mulig at programtilbudet kan oppleves som ensartet, og at enkelte
fjernsynsbrukere muligens føler at det er et lite variert tilbud. Utvalget i denne oppgaven
derimot, er generelt sett fornøyd med programtilbudet. Ungdommene benytter seg av
fjernsynskanaler som de mener treffer ungdom, og dette er blant annet snakk om TVNorge og
TV3 – som begge satser mye på underholdning, TV-serier og realityprogrammer. Selv om
sistnevnte sjanger av den kulturelle fjernsynseliten er blitt definert som såkalt søppel-TV
(jamfør 2.1.1), opplever informantene likevel sitt eget fjernsynsbruk som både avledende fra
en

stressende

hverdag,

lærerikt

for

kunnskapens

skyld

og

inspirerende

til

identitetskonstruksjon. Med andre kan det ikke sies at deres fjernsynsbruk er et meningsløst
tidsfordriv. Tvert imot er avledning, lærdom og identitetskonstruksjon noe jeg oppfatter som
viktig.
Informantene kunne gjerne plukke opp motetips, hente inspirasjon fra rollemodeller på
fjernsynet og se hvordan hverdagslige situasjoner blir løst i fiktive fortellinger. Informantene
ble derimot spurt om det kunne være for mye fokus på sex i fjernsynsinnhold, og på hvilke
måter dette påvirker dem. Flere av de mente at det kunne av og til være for mye fokus på
dette, men poengterte likevel at de selv forstår forskjellen på fiksjon og virkelighet (jamfør
6.4.1). Det kom fram at deres foreldre blant annet kunne være bekymret for at de blir påvirket
av livsstiler og holdninger som blir vist på fjernsyn. Men selv mener informantene at det er et
stort skille mellom det å se på noe som ren underholdning, og det å faktisk bli påvirket av
innholdet. Basert på dette indikerte de at de ikke ble påvirket til å ville begynne å drikke
alkohol og oppføre seg som for eksempel enkelte reality-deltakere i Paradise Hotel (TV3)
(jamfør 6.4.1). Men at foreldrene deres kunne være bekymret for dette. Slik jeg oppfatter
informantene kan fjernsynet helt klart påvirke til livsstil, verdier og holdninger. Men hva de
velger å se på reflekterer gjerne deres egne interesser, eller en sjelden gang deres sosiale
omgangskrets – dersom fjernsynsbruket er forårsaket av et sosialt press. Jeg tolker dette som
at deres fjernsynsbruk i størst grad er påvirket av deres identitet, men ved å selektere
programmer ut i fra egne preferanser og behov, kan programinnholdet gjerne stimulere deres
identitetskonstruksjon.
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Referanser for fjernsynsprogrammer og videoer:
Video:
Youtube (2010): Gingers do have souls, [Online Video], Tilgjengelig:
http://www.youtube.com/watch?v=EY39fkmqKBM
Generelle referanser for fjernsynsprogrammer som blir nevnt i oppgaven:
16 and Pregnant (MTV).
According to Jim (TV3). Programmet er kjøpt opp av ABC.
Air Crash Investigations (National Geographic Channel).
Ali Reza and the Rezas (TV2).
America´s Funniest Home Videos (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av ABC.
Baywatch (TV2 Zebra/TV3). Programmet er kjøpt opp av NBC.
Beverly Hills 90210 (TV3/TVNorge). Programmet er kjøpt opp av Fox.
Cops (Fox).
Cougar Town (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av ABC.
Criminal Minds (TV2). Programmet er kjøpt opp av CBS.
CSI: Crime Scene Investigation (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av CBS.
Family Guy (Viasat4). Programmet er kjøpt opp av FOX.
Fear Factor (Viasat4). Er tidligere sendt på TV3. Programmet er kjøpt opp av NBC.
Fjortis (NRK1/NRK3).
Gossip Girl (TVNorge/FEM). Programmet er kjøpt opp av The CW.
Grey´s Anatomy (TV2). Programmet er kjøpt opp av ABC.
H20: Just Add Water (Disney Channel).
Hanna Montana (Disney Channel).
Hellstrøm Rydder Opp (TV3). Programformatet er kjøpt opp av Ramsey´s Kitchen Nightmares (Channel 4).
Himmelblå (NRK1).
Home And Away (TV2) Programmet er kjøpt opp av den australske fjernsynskanalen Seven Network.
House M.D. (NRK1/NRK3). TV-serien er kjøpt opp av FOX.
Kongen av Queens (TV2/TV3/Viasat4).
MythBusters (Discovery Channel).
NCIS (TV3/Viasat4). Programmet er kjøpt opp av CBS).
Nitro Circus (MTV).
Nytt på Nytt (NRK1).
One Tree Hill (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av The WB, senere The CW.
Paradise Hotel (TV3). Den norske versjonen er et programformat kjøpt opp fra den amerikanske kanalen Fox.
Også den danske versjonen av Paradise Hotel sendes på TV3 Norge.
Politiet (TVNorge).
Ramsey´s Kitchen Nightmares (Channel 4).
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Scrubs (TV2). Programmet er kjøpt opp av NBC.
Showman (TV2 Zebra).
South Park: Ginger Kids (Comedy Central, 9. November 2005). Sesong 9, episode 11. Regissør: Trey Parker.
South Park (MTV/NRK/TV2 Zebra). Programmet er kjøpt opp av Comedy Central.
Svenske Hollywoodfruer (TV3).
That 70´s Show (TV2/NRK2). Programmet er kjøpt opp av FOX.
The Big Bang Theory (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av CBS.
The Hills (MTV).
The Oprah Winfrey Show (TV3). Programmet er kjøpt opp av CBS.
The Simpsons (Viasat4). Programmet er kjøpt opp av FOX.
The Tyra Banks Show (TV3). Programmet er kjøpt opp av Syndication, og senere fra The CW som overtok
sendingene fra 2009.
The Vampire Diaries (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av The CW.
Top Model (TV3) Programformatet er kjøpt opp av den amerikanske kanalen UPN.
Torsdag kveld fra Nydalen (TV2).
Two and a half men (Viasat4/TV3). Programmet er kjøpt opp av CBS.
Ugly Betty (TVNorge). Programmet er kjøpt opp av ABC.
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Vedlegg 2
Spørreskjemaundersøkelse om fjernsynsbruk
Dette er en undersøkelse i forbindelse med min avsluttende masteroppgave ved
Universitetet i Oslo. Den tar for seg ungdom mellom 14 og 15 år, og deres interesser
og verdier i forhold til fjernsynsbruk. Det er helt frivillig å delta, og all informasjon
som kommer frem i dette spørreskjemaet vil behandles konfidensielt og
anonymisert før oppgaven ferdigskrives.
1. Kjønn:
☐ Gutt
☐ Jente
2. Hvilket land er foreldrene dine fra?
☐ Norge
☐ Annet (spesifiser hvilket land: __________________________________________________)
3. Hvor ofte ser du vanligvis på TV?
Hverdager:
☐ 0 – 1 time
☐ 1 – 2 timer hver dag
☐ 2 – 3 timer hver dag
☐ 3 – 4 timer hver dag
☐ Over 4 timer hver dag

Lørdager:
☐ 0 – 1 time
☐ 1 – 2 timer
☐ 2 – 3 timer
☐ 3 – 4 timer
☐ Over 4 timer

Søndager:
☐ 0 – 1 time
☐ 1 – 2 timer
☐ 2 – 3 timer
☐ 3 – 4 timer
☐ Over 4 timer

4. Hvilken tid på døgnet ser du helst på TV? (kan krysse av flere)
Hverdager:
☐ Dagtid
☐ Ettermiddag
☐ Kveld

Lørdager:
☐ Dagtid
☐ Ettermiddag
☐ Kveld

5 a) Hva slags kanaltilbud finnes i ditt hjem?
☐ Kabel‐TV
☐ Parabol
☐ Digital bakkenett
☐ IP‐TV
☐ Vet ikke
☐ Annet: ________________________________________
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☐ Dagtid
☐ Ettermiddag
☐ Kveld
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5 b) Om du har en dekoder med opptaksfunksjon (PVR) i ditt hjem, hvor
ofte benytter du deg av denne funksjonen?
☐ Aldri
☐ Noen ganger
☐ Ofte
☐ Alltid
☐ Jeg visste ikke om denne funksjonen
☐ Jeg har ikke en slik funksjon
6 a) Har du faste fjernsynsprogrammer som du følger med på?
☐ Ja
☐ Nei
6 b) Om ja, kan du nevne noen av disse:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Synes du disse programmene er spesielt viktige for deg?
☐ Ja
☐ Nei
☐ Noen av de
8. Driver du med noen organiserte fritidsaktiviteter? (kan krysse av flere)
☐ Fotball
☐ Håndball
☐ Danseklubb

☐ Medieklubb
☐ Teater
☐ Innebandy

☐ Basketball
☐ Skiklubb
☐ Svømming

☐ Ungdomsklubb
☐ Motorklubb
☐ Frivillig arbeid

Annet: _____________________________________________________________________________________
9 a) Hvor godt synes du programtilbudet på TV er?
☐ Veldig dårlig
☐ Dårlig
☐ Passe
☐ Bra
☐ Veldig bra
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9 b) Hva får deg til å synes at tilbudet er dårlig eller bra?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Hvilke(n) TVsjanger(e) ser du helst på? (kan krysse av flere)
☐ TV‐serier
☐ Reality‐programmer
☐ Fakta og dokumentar
☐ Underholdningsprogrammer

☐ Naturprogrammer
☐ Nyheter
☐ Game Show
☐ Quiz

☐ Sport
☐ Talk Show
☐ Filmer
☐ Debatt

Annet: _____________________________________________________________________________________
11. Foretrekker du å se på TV alene eller sammen med andre?
(kan krysse av flere)
☐ Med venner og/eller kjæreste
☐ Alene
☐ Med familie
Andre: __________________________________________________________________________________
12 a) Hvilke kanaler ser du mest på?
(trenger ikke være norske kanaler, kan krysse av flere)
☐ NRK1
☐ NRK2
☐ Viasat4

☐ TV2
☐ TV2 Zebra
☐ TV2 Filmkanalen

☐ TV3
☐ TVNorge
☐ MTV

Andre:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12 b) Hva gjør disse utvalgte kanalene til dine favorittkanaler?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
13 a) Hvilke kanaler ser du helst ikke på?
(trenger ikke være norske kanaler, kan krysse av flere)
☐ NRK1
☐ NRK2
☐ Viasat4

☐ TV2
☐ TV2 Zebra
☐ TV2 Filmkanalen

☐ TV3
☐ TVNorge
☐ MTV

Andre:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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13 b) Hvorfor faller ikke disse utvalgte kanalene i din smak?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14 a) Foretrekker du å se på norske eller utenlandske programmer?
☐ Norske
☐ Utenlandske (spesifiser hvilket land: ___________________________)
☐ Foretrekker begge deler
14 b) Hvorfor:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Hvor ofte pleier du å snakke om eller diskutere utvalgte
fjernsynsprogrammer med din sosiale omgangskrets?
☐ Ofte
☐ Noen ganger
☐ Aldri
16. Hvor ofte ser du på utvalgte TVprogrammer fordi du…
…tilfeldigvis kom over programmet
☐ Ofte
…interesserer deg for programmet
☐ Ofte
…ikke finner noe bedre å se på TV
☐ Ofte
…må, fordi familien ser på det
☐ Ofte
…vil følge med på det samme som dine venner
☐ Ofte

☐ Noen ganger
☐ Noen ganger
☐ Noen ganger
☐ Noen ganger

☐ Aldri
☐ Aldri
☐ Aldri
☐ Aldri

☐ Noen ganger

☐ Aldri

17. Har dine foreldre satt noen begrensninger for hva og hvor mye du får
lov til å se på av fjernsynsmateriale? (kan krysse av flere)
☐ Nei
☐ Vet ikke
☐ Ja, om noe går for sent på kvelden
☐ Ja, om jeg har sett for mye på TV
☐ Ja, dersom programmene som er for voldelige
☐ Ja, dersom programmene som er for sex‐fikserte
☐ Ja, dersom programmene inneholder for mye dårlig moral
☐ Ja, på grunn av den kulturen enkelte program fremhever
☐ Ja, på grunn av den religionen enkelte program fremhever
☐ Annet: ______________________________________________________________
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18. Hva kan få deg til å se på et spesielt program på fjernsynet?
(kan krysse av flere)
☐ Tidspunkt for sending
☐ Medieomtale og anmeldelser om programmet
☐ Fordi jeg er nysgjerrig på hva det handler om
☐ Fordi jeg ikke har noe annet å gjøre
☐ Fordi vennene mine har anbefalt meg det programmet
☐ Annet: _________________________________________________________________________________
19. Hvilke tema skal et TVprogram inneholde for å være interessant for
deg? (kan krysse av flere)
☐ Sex
☐ Vold
☐ Tabu‐temaer

☐ Samliv
☐ Kjærlighet
☐ Komedie

☐ Virkelighet
☐ Intriger
☐ Konkurranser
☐ Spenning
☐ Fakta/forskning ☐ Drama

Annet: _____________________________________________________________________________________
20. Hvor viktig for deg er programmer som…
…gir deg lærdom
…du kan identifisere deg med
…som er virkelighetsnære
…som er populære
…som er underholdende

☐ Lite viktig ☐ Litt viktig ☐ Veldig viktig
☐ Lite viktig ☐ Litt viktig ☐ Veldig viktig
☐ Lite viktig ☐ Litt viktig ☐ Veldig viktig
☐ Lite viktig ☐ Litt viktig ☐ Veldig viktig
☐ Lite viktig ☐ Litt viktig ☐ Veldig viktig

21. Er du interessert i å være med på et gruppeintervju sammen med noen
av dine klassekamerater?
☐ Ja (fyll ut kontaktinformasjon i en av alternativene nedenfor)
☐ Nei
E‐postadresse: ___________________________________________________________________________
Telefon/mobil: _________________________________________
Kontaktinformasjonen vil kun brukes til å komme i kontakt med deg for å avtale
tidspunkt for gruppeintervjuet. Kontaktinformasjonen vil ikke brukes i
masteroppgaven eller til andre forhold.
Takk for at du tok deg tid til å delta i denne undersøkelsen 
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KODEBOK FOR DATAINNSAMLING AV SPØRRESKJEMAER
Teori som er relevant for problemstillingen er blitt operasjonalisert til konkrete spørsmål
til spørreskjemaets respondenter. I denne kodeboken kommer jeg først til å gjøre rede for
hvilke spørsmål fra spørreskjemaet som hører til de ulike variablene som blir behandlet i
SPSS1. Enkelte av spørsmålene fra spørreskjemaet har jeg unnlatt å gjøre om til variabler.
Dette er fordi enkelte av de åpne spørsmålene egner seg best for å analysere på et
kvalitativt nivå. Hvilke spørsmål dette gjelder vil bli utdypet nedenfor. Etter denne
forklaringen foreligger kodeboken med informasjon om variabeltekst, variabelnavn,
verditekster, målenivå, variabeltype og hvilken fremvisningsform de har i analysedelen.
Variabel id  et unikt nummer som den enkelte respondent/enhet er blitt tildelt
(1 – 100 enheter).
Variabel kjonn  spørsmål 1: Kjønn.
Variabel skole  hvert spørreskjema er manuelt blitt merket med skolenavn etter
utfylling. Skolenavnet er ut i fra dette blitt kategorisert mellom vestkant og østkant2.
Variabel bakgrunn  spørsmål 2: Hvilket land er foreldrene dine fra?
Variablene konsum 1–3  spørsmål 3: Hvor ofte ser du vanligvis på TV?3
Variabel dogntid 1–3  spørsmål 4: Hvilken tid på døgnet ser du helst på TV?
Variabel kanaltilbud  spørsmål 5a: Hva slags kanaltilbud finnes i ditt hjem?
Variabel opptak  spørsmål 5b: Om du har en dekoder med opptaksfunksjon (PVR) i
ditt hjem, hvor ofte benytter du deg av denne funksjonen?
Variabel tvvane  spørsmål 6a: Har du faste fjernsynsprogrammer du følger med på?
Variabel eksponering av «fjernsynsprogram»  spørsmål 6b: Om ja, kan du nevne
noen av disse?
Variabel preferanse  spørsmål 7: Oppfatter du noen av disse programmene som
spesielt viktige for deg?
Variabel interesse  spørsmål 8: Driver du med noen organiserte fritidsaktiviteter?
Variabel programtilbud  spørsmål 9a: Hvor godt synes du programtilbudet på TV er?
Variabel sjanger 1–13  spørsmål 10: Hvilke(n) TV-sjanger(e) ser du helst på?
Variabel kontekst  spørsmål 11: Foretrekker du å se på TV alene eller sammen med
andre?

1

Forklaring på hva SPSS er, med kildehenvisning som må oppføres i litteraturlisten.
Av hensyn til respondentene og deres anonymitet, blir ikke navnet på de to skolene som respondentene i undersøkelsen er
rekruttert fra, nevnt. Dette er forklart på SIDETALL i kapittel NUMMER.
3
Spørsmål 3 (og andre spørsmål i spørreskjemaet) er blitt oppdelt til tre variabler, da hver respondent/enhet kun kan ha en
variabelverdi. Dette er forklart på SIDETALL i metodekapittelet.
2
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Variabel S1 eksponering av «fjernsynskanal»  spørsmål 12a: Hvilke kanaler ser du
mest på?
Variabel S2 antieksponering av «fjernsynskanal»  spørsmål 13a: Hvilke kanaler ser
du helst ikke på?
Variabel medieimperialisme  spørsmål 14a: Foretrekker du å se på norske eller
utenlandske programmer?
Variabel temaprat  spørsmål 15: Hvor ofte pleier du å snakke om eller diskutere
utvalgte fjernsynsprogrammer med din sosiale omgangskrets?
Variabel bevissthet 1–5  spørsmål 16: Hvor ofte ser du på utvalgte TV-programmer
fordi du 1) tilfeldigvis kom over programmet, 2) interesserer deg for programmet, 3) ikke
finner noe bedre å se på TV, 4) må, fordi familien ser på det, 5) vil følge med på det
samme som dine venner?
Variabel mulighet  spørsmål 17: Har dine foreldre satt noen begrensninger for hva og
hvor mye du får lov til å se på av fjernsynsmateriale?
Variabel motiv 1–6  spørsmål 18: Hva kan få deg til å se på et spesielt
fjernsynsprogram?
Variabel tema 1–15  spørsmål 19: Hvilke tema skal et TV-program inneholde for å
være interessant for deg?
Variabel viktighet 1–5  spørsmål 20: Hvor viktig for deg er programmer som 1) gir
deg lærdom, 2) du kan identifisere deg med, 3) som er virkelighetsnære, 4) som er
populære og 5) som er underholdende?
Spørsmål fra spørreskjemaet som vil bli drøftet kvalitativt i analysedelen er:
Spørsmål 9b: Hva får deg til å synes at (program)tilbudet er dårlig eller bra?
Spørsmål 12b: Hva gjør disse utvalgte kanalene til dine favorittkanaler?
Spørsmål 13b: Hvorfor faller ikke disse utvalgte kanalene i din smak?
Spørsmål 14b: Hvorfor? (respondenten foretrekker norske eller utenlandske programmer)
Spørsmål 17: Har dine foreldre satt noen begrensninger for hva og hvor mye du får lov til
å se på av fjernsynsmateriale?
Spørsmål 18: Hva kan få deg til å se på et spesielt program på fjernsynet?
Spørsmål 17 inngår også som variabel mulighet, men fordi det er vanskelig å lage
gjensidig utelukkende kategorier av både de lukkede svaralternativene i spørreskjemaet
og av tilbakemeldingene fra respondentene i form av det åpne svaralternativet, har jeg
valgt å også presentere en grundigere, kvalitativ utdypning av dette spørsmålet.
Spørsmål 18 inngår som variabel motiv, men med hensyn til at det er et åpent alternativ
sammen med de andre alternativene, åpnes dette spørsmålet også for å presenteres
kvalitativt.
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Variabeltekst

SPSS variabelnavn

Verditekster

Målenivå

Identifikasjonsnummer

id

Nummer angitt hver enhet/person

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Kjønn

kjonn

1=mann, 2=kvinne

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Navn på skoleområde

skole

1=vestkanten, 2=østkanten

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Hvilket land foreldrene opprinnelig er fra

bakgrunn

1=Norsk, 2=Minoritetsbakgrunn

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Hvor mange timer respondenten ser på TV
på hverdager

konsum1

0=manglende data, 1=0-1 time hver dag,
2=1-2 timer hver dag, 3=2-3 timer hver dag,
4=3-4 timer hver dag, 5=over 4 timer hver dag

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Hvor mange timer respondenten ser på TV
på lørdager

konsum2

0=manglende data, 1=0-1 time hver dag,
2=1-2 timer hver dag, 3=2-3 timer hver dag,
4=3-4 timer hver dag, 5=over 4 timer hver dag

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Hvor mange timer respondenten ser på TV
på søndager

konsum3

0=manglende data, 1=0-1 time hver dag,
2=1-2 timer hver dag, 3=2-3 timer hver dag,
4=3-4 timer hver dag, 5=over 4 timer hver dag

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Hvilken tid på døgnet TV-konsumet foregår
på hverdager

dogntid1

0=manglende data, 1=dagtid, 2=ettermiddag,
3=kveld, 4=dagtid og ettermiddag,
5=ettermiddag og kveld, 6=dagtid og kveld,
7=hele dagen

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Hvilken tid på døgnet TV-konsumet foregår
på lørdager

dogntid2

0=manglende data, 1=dagtid, 2=ettermiddag,
3=kveld, 4=dagtid og ettermiddag,
5=ettermiddag og kveld, 6=dagtid og kveld,
7=hele dagen

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Hvilken tid på døgnet TV-konsumet foregår
på søndager

dogntid3

0=manglende data, 1=dagtid, 2=ettermiddag,
3=kveld, 4=dagtid og ettermiddag, 5=ettermiddag
og kveld, 6=dagtid og kveld, 7=hele dagen

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Kanaltilbudet som finnes i hjemmet
til respondenten

kanaltilbud

0=manglende data, 1=kabel-tv, 2=parabol,
3=IP-TV, 4=digitalt bakkenett, 5=vet ikke

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Bruk av PVR-funksjon

opptak

0=manglende data, 1=aldri, 2=noen ganger,
3=ofte, 4=alltid, 5=visste ikke om denne funksjonen,
6=har ikke denne funksjonen

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Om respondenten følger med på noen faste
fjernsynsprogrammer

tvvane

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Om programmene blir ansett som spesielt
viktige for respondenten

preferanse

0=manglende data, 1=ja, 2=nei, 3=noen av de

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Om respondenten holder på med noen
fritidsaktiviteter

interesse

1=ingen, 2=en, 3=to, 4=flere

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Fornøydhet med programtilbudet
på fjernsynet

programtilbud

0=manglende data, 1=veldig dårlig, 2=dårlig,
3=passe, 4=bra, 5=veldig bra

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Om respondenten helst ser på TV-serier
Om respondenten helst ser på
reality-programmer
Om respondenten helst ser på fakta- og
dokumentarprogrammer
Om respondenten helst ser på
underholdningsprogrammer
Om respondenten helst ser på
naturprogrammer
Om respondenten helst ser på nyheter
Om respondenten helst ser på sport
Om respondenten helst ser på game shows
Om respondenten helst ser på
quiz-programmer
Om respondenten helst ser på talk shows
Om respondenten helst ser på filmer på
fjernsyn
Om respondenten helst ser på
debattprogrammer
Om respondenten helst ser på
musikkprogrammer

sjanger1
sjanger2

0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)
Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger3

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger4

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger5

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger6
sjanger7
sjanger8
sjanger9

0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

sjanger10
sjanger11

0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)
Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger12

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

sjanger13

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Fjernsynseksponering i sosial kontekst

kontekst

0=manglende data, 1=alene, 2=venner/kjæreste, 3=familie Nominalnivå Numerisk (tallbasert)
4=alene og venner/kjæreste, 5=alene og familie,
6=venner/kjæreste og familie, 7=alle

Om respondenten foretrekker å se på norske
eller utenlandske fjernsynsprogrammer

medieimperialisme

0=manglende data, 1=norske, 2=utenlandske,
3=begge deler

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Hvor ofte respondenten pleier å snakke om eller
diskutere fjernsynsprogrammer med sin sosiale
omgangskrets

temaprat

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Hvor ofte ser respondenten på et fjernsynsprogram
basert på ren tilfeldighet
Hvor ofte ser respondenten på et fjernsynsprogram
på grunn av interesse
Hvor ofte ser respondenten på et fjernsynsprogram
fordi det ikke sendes noe bedre på tv
Hvor ofte ser respondenten på et fjernsynsprogram
fordi familien ser på det
Hvor ofte ser respondenten på et fjernsynsprogram
fordi venner følger med på det programmet

bevissthet1

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

bevissthet2

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

bevissthet3

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

bevissthet4

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

bevissthet5

0=manglende data, 1=ofte, 2=noen ganger, 3=aldri

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)
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Variabeltype

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)

Vedlegg 3
Opplever respondenten begrensninger av foreldre
for hvor mye og hva han/hun kan se på av
fjernsynsmateriale

mulighet

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Tidspunkt for sending et motiv for eksponering
av et spesielt fjernsynsprogram
Medieomtale og anmeldelse et motiv for eksponering
av et spesielt fjernsynsprogram
Nysgjerrighet for innhold et motiv for eksponering
av et spesielt fjernsynsprogram
Lite tidsfordriv eller tilfeldighet et motiv for
eksponering av et spesielt fjernsynsprogram
Anbefaling fra venner et motiv for eksponering
av et spesielt fjernsynsprogram

motiv1

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

motiv2

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

motiv3

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

motiv4

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

motiv5

0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå Numerisk (tallbasert)

Sport et tema som er interessant
Mote et tema som er interessant
Krim et tema som er interessant
Sex et tema som er interessant
Vold et tema som er interessant
Tabu et tema som er interessant
Samliv et tema som er interessant
Kjærlighet et tema som er interessant
Komedie et tema som er interessant
Virkelighet et tema som er interessant
Konkurranser et tema som er interessant
Fakta og forskning et tema som er interessant
Intriger et tema som er interessant
Spenning et tema som er interessant
Drama et tema som er interessant

tema1
tema2
tema3
tema4
tema5
tema6
tema7
tema8
tema9
tema10
tema11
tema12
tema13
tema14
tema15

0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei
0=manglende data, 1=ja, 2=nei

Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)

Viktigheten av fjernsynsprogrammer som gir
respondenten lærdom
Viktighet av fjernsynsprogrammer som respondenten
kan identifisere seg med
Viktigheten av fjernsynsprogrammer som er
virkelighetsnære
Viktigheten av fjernsynsprogrammer som er populære

viktighet1

0=manglende data, 1=lite viktig,
2=litt viktig, 3=veldig viktig
0=manglende data, 1=lite viktig,
2=litt viktig, 3=veldig viktig
0=manglende data, 1=lite viktig,
2=litt viktig, 3=veldig viktig
0=manglende data, 1=lite viktig,
2=litt viktig, 3=veldig viktig
0=manglende data, 1=lite viktig,
2=litt viktig, 3=veldig viktig

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

Ordinalnivå

Numerisk (tallbasert)

viktighet2
viktighet3
viktighet4

Viktigheten av fjernsynsprogrammer som er underholdene viktighet5
S1 eksponering av NRK1
S1 eksponering av NRK2
S1 eksponering av NRK3
S1 eksponering av Viasat4
S1 eksponering av TV1000
S1 eksponering av TV2
S1 eksponering av TV2 Zebra
S1 eksponering av TV2 Filmkanalen
S1 eksponering av TV2 Sport
S1 eksponering av TV3
S1 eksponering av TVNorge
S1 eksponering av FEM
S1 eksponering av MTV
S1 eksponering av VH1
S1 eksponering av The Voice
S1 eksponering av Sun TV
S1 eksponering av Thendral
S1 eksponering av National Geographic
S1 eksponering av Discovery Channel
S1 eksponering av Disney Channel
S1 eksponering av Canal+
S1 eksponering av Canal+ Sport
S1 eksponering av ESPN America
S1 eksponering av Extreme Sports Channel
S1 eksponering av Eurosport

S1nrk1
S1nrk2
S1nrk3
S1viasat
S1tv1000
S1tv2
S1tv2zebra
S1tv2film
S1tv2sport
S1tv3
S1tvnorge
S1fem
S1mtv
S1vh1
S1voice
S1suntv
S1thendral
S1natgeo
S1discovery
S1disney
S1canalpluss
S1canalsport
S1espn
S1extreme
S1eurosport

1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent1
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent

Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)

S2 antieksponering av NRK1
S2 antieksponering av NRK2
S2 antieksponering av NRK3
S2 antieksponering av Viasat4
S2 antieksponering av Viasat Nature
S2 antieksponering av Viasat Crime
S2 antieksponering av TV2
S2 antieksponering av TV2 Zebra
S2 antieksponering av TV2 Filmkanalen
S2 antieksponering av TV2 Nyhetskanalen
S2 antieksponering av TV3
S2 antieksponering av TVNorge
S2 antieksponering av MTV
S2 antieksponering av BBC
S2 antieksponering av CNN
S2 antieksponering av National Geographic
S2 antieksponering av History Channel
S2 antieksponering av Travel & Living
S2 antieksponering av Disney Channel
S2 antieksponering av Cartoon Network
S2 antieksponering av Jetix
S2 antieksponering av Eurosport

S2nrk1
S2nrk2
S2nrk3
S2viasat
S2viasatnature
S2viasatcrime
S2tv2
S2tv2zebra
S2tv2film
S2tv2nyheter
S2tv3
S2tvnorge
S2mtv
S2bbc
S2cnn
S2natgeo
S2history
S2travel
S2disney
S2cartoon
S2jetix
S2eurosport

1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent
1=ja, 2=nei, 0=manglende data, 99=ukjent

Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)

Eksponering av 10 Things I Hate About You
Eksponering av 16 And Pregnant
Eksponering av 24
Eksponering av American Dad

tenthings
sixteen
twentyfour
american

1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data

Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)

1

Verditeksten 99=ukjent er lagt til enkelte variabler som respondentene selv har skrevet i åpne spørsmål. Verditeksten har som formål å
skille mellom de som ikke har svart på et spørsmål (0=manglende data), og de som bare ikke har oppført de samme fjernsynskanalene som
andre har gjort (dvs. de fjernsynskanalene som ikke er satt opp i kategorier).
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Vedlegg 3
Eksponering av Alle elsker Raymond
Eksponering av According to Jim
Eksponering av Ali Reza
Eksponering av Air Craft Investigations
Eksponering av Bundy
Eksponering av Bones
Eksponering av Big Bang Theory
Eksponering av Barne-TV Julekalender
Eksponering av Baywatch
Eksponering av Brooke Knows Best
Eksponering av CSI
Eksponering av Criminal Minds
Eksponering av Cougar Town
Eksponering av Cold Case
Eksponering av Designerspirene
Eksponering av Disaster Date
Eksponering av Dr Phil
Eksponering av Evolution
Eksponering av Ellen DeGeneres
Eksponering av Family Guy
Eksponering av Frustrerte Fruer
Eksponering av Friends
Eksponering av Flash Forward
Eksponering av Futurama
Eksponering av From Gs to Gents
Eksponering av Ghost Whisperer
Eksponering av Gossip Girl
Eksponering av Greys Anatomy
Eksponering av Hotel Caesar
Eksponering av Hannah Montana
Eksponering av How Its Made
Eksponering av How I Met Your Mother
Eksponering av H20 Just Add Water
Eksponering av Home and Away
Eksponering av Hells Kitchen
Eksponering av I gode og onde dager
Eksponering av Jorden under lupen
Eksponering av Kongen av Queens
Eksponering av Mythbusters
Eksponering av Medium
Eksponering av My Super Sweet 16
Eksponering av Nyheter
Eksponering av Nitro Circus
Eksponering av NCIS
Eksponering av Oprah
Eksponering av One Tree Hill
Eksponering av Prison Break
Eksponering av Ramayanam
Eksponering av So You Think You Can Dance
Eksponering av South Park
Eksponering av Scrubs
Eksponering av Sport
Eksponering av Senkveld
Eksponering av Smallville
Eksponering av Top Designer
Eksponering av Torsdag kveld fra Nydalen
Eksponering av That 70s Show
Eksponering av Two And A Half Men
Eksponering av Tangerudbakken
Eksponering av The Hills
Eksponering av The City
Eksponering av The Vampire Diaries
Eksponering av Top Model
Eksponering av Top Chef
Eksponering av The Simpsons
Eksponering av The Tyra Show
Eksponering av Top Gear
Eksponering av Ugly Betty
Eksponering av Veronica Mars
Eksponering av Varg Veum
Eksponering av War at Home
Eksponering av WWE Smackdown vs Raw
Eksponering av Xfactor
Eksponering av Ylvis møter veggen
Eksponering av Åndenes makt

alleelsker
according
alireza
aircraft
bundy
bones
bigbang
barnetv
baywatch
brooke
csi
criminal
cougar
coldcase
designer
disaster
drphil
evolution
ellen
family
frustrerte
friends
flash
futurama
fromg
ghost
gossip
greys
hotel
hannah
howits
howimet
h20
home
hells
igode
jorden
kongen
myth
medium
mysuper
nyheter
nitro
ncis
oprah
onetree
prison
ramayanam
soyouthink
south
scrubs
sport
senkveld
smallville
topdesign
torsdag
that70
twoanda
tangerud
thehills
thecity
thevampire
topmodel
topchef
simpsons
thetyra
topgear
uglybetty
veronica
varg
warat
wwe
xfactor
ylvis
aandenes

1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
1=ja, 2=nei, 0=manglende data
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Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå
Nominalnivå

Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
Numerisk (tallbasert)
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med veileder:
Professor Ragnar Waldahl
Institutt for medier og kommunikasjon
Postboks 1093 Blindern, 0317 OSLO
Telefon: 22850430
Mail: ragnar.waldahl@media.uio.no

Oslo, 3. Mars 2010
Samtykkelseserklæring for forskningsprosjekt ved ”navn på skole”
Hei.
Det kommer i den nærmeste tiden til å bli utført en spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju
på ”navn på skole” for niendetrinn. I forbindelse med dette sendes dette brevet ut til elevene i
niendetrinn og deres foresatte, med informasjon om hva denne undersøkelsen går ut på og spørsmål om
samtykke for at din datter/sønn kan delta i dette forskningsprosjektet.
Hvem er jeg?
Mitt navn er Elisabeth Tobiassen Faane, og jeg studerer master i medievitenskap ved
Universitet i Oslo, under Institutt for Medier og Kommunikasjon. Jeg holder for tiden på med
forskningsprosjektet «Den aktive fjernsynstitteren – hvordan TV stimulerer en ungdoms identitet,
ønsker og behov». Dette er en avsluttende masteroppgave før jeg er ferdig som student. Jeg er under
veiledning av Professor Ragnar Waldahl, og prosjektet antas å være ferdigstilt i løpet av oktober
måned.
Formålet med prosjektet
Med forskningsprosjektet ønsker jeg å finne ut om ungdom i alderen 14-15 år er fornøyd med det
tilbudet som finnes på fjernsynet. Formålet er å finne ut hva denne ungdomsgruppen ser på av TVprogrammer, hvordan de oppfatter programmene som de ser på, hva som faller i deres smak og om
fjernsynet dekker deres behov på tvers av TV-kanaler. Formålet er å finne ut hva som eventuelt kan
gjøre fjernsynet mer verdifullt for denne ungdomsgruppen. Statistisk Sentralbyrå har kartlagt at det er
14 og 15-åringer som ser mest på fjernsyn, og det er derfor jeg har valgt ut denne aldersgruppen som
fokus i min forskningsoppgave.
Hvilke opplysninger som vil bli innhentet
Alle som deltar i denne undersøkelsen vil bli spurt om hva de ser på av TV-programmer, og hva som
gjør disse programmene interessante og verdifulle for dem. Spørsmålene som kommer til å bli stilt er
knyttet opp mot hva de anser som verdifullt og underholdningsverdig, hvordan fjernsynstilbudet kan bli
forbedret for dem, og hva slags forventninger de har knyttet til et nytt fjernsynsprogram. De kommer
også til å bli spurt om hva slags meninger de har vedrørende fjernsynets presentasjoner av mote,
utseende, nyheter og fremstillinger av ulike samfunnsgrupper. For å finne ut hva slags meninger og
tanker denne ungdomsgruppen har om disse temaene, kommer jeg først til å gjennomføre en
spørreskjemaundersøkelse i deres klasse. Dette er et skjema på papir med svaralternativer som elevene
kan krysse av. Det siste spørsmålet i dette spørreskjemaet er en invitasjon til elevene om de har lyst til
å være med på et fokusgruppeintervju utenfor skoletiden, som kommer til å ta ca. 1 time og 20
minutter. For å være med på denne undersøkelsen må de skrive ned kontaktinformasjon slik at jeg kan
nå de og avtale et tidspunkt for fokusgruppeintervjuet som passer for flertallet av deltakerne. Et
fokusgruppeintervju er en intervjumetode med 6 – 10 deltakere, hvor jeg kommer til å stille spørsmål
som elevene seg i mellom svarer på og har en samtale om. Fokusgruppeintervjuet vil også ta sted på
elevenes skole, men etter skoletid. Rektor ved ”navn på skole”, ”navn på rektor”, kommer til å tildele
meg et grupperom hvor fokusgruppeintervjuet kan ta sted. Under dette intervjuet vil deltakerne få
servert litt mat og drikke, samt at det vil trekkes ut en liten godtgjørelse til to av deltakerne.
Hvordan blir opplysningene lagret og behandlet?
Spørsmålene i spørreskjemaene kommer jeg til å kategorisere og telle opp etter å ha delt inn
besvarelsene fra guttene og jentene i hver sin gruppe. Selve fokusgruppeintervjuet kommer til å bli
filmet ved hjelp av videokamera. Det er fordi jeg selv må delta i samtalen, samtidig som jeg behøver
helt riktige sitater fra deltakerne. Videokamera er derfor en fordelaktig opptaksmetode for å få med
kroppsspråk som kan hjelpe meg til å unngå misforståelser av meninger, samtidig som alt som blir sagt
vil bli lagret. Det er kun jeg som får tilgang til videoopptaket, og jeg skal transkribere (dvs. skrive ned
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alt som sies i et dokument), for så å slette opptaket i løpet av oktober måned. Både
kontaktinformasjonen som enkelte elever oppgir i spørreskjemaundersøkelsen, videotapen og det
innleverte samtykkelsesbrevet vil bli slettet og makulert i løpet av oktober måned, da
forskningsoppgaven ferdigstilles for innlevering. Alle opplysninger som kommer frem i oppgaven vil
da være anonymisert slik at ingen opplysninger som kommer frem under datainnsamlingen vil kunne
føres tilbake til deltakerne som enkeltpersoner. Opplysningene vil jeg behandlet konfidensielt, og jeg er
underlagt taushetsplikt. Prosjektet er også meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). NSD er personvernombud for forsker- og studentprosjekt
som fører internkontroll for behandling av personopplysning for å sikre at personopplysinger behandles
lovlig, forsvarlig og sikkert.
Vil elevenes foreldre bli nevnt i oppgaven?
Dette er en undersøkelse som først og fremst ønsker å kartlegge ungdommens bruk av
fjernsynet, og deres verdier knyttet til fjernsynsinnhold. Det kommer likevel til å bli stilt
spørsmål om hvem ungdommene ser på fjernsynet sammen med, hvem de prater om
fjernsynsprogrammer med, og om det er restriksjoner i hjemmet knyttet til hvor mye det er
lov til å se på fjernsynet, og hva slags innhold. Dersom du/dere skulle bli nevnt i denne undersøkelsen,
vil dette uansett ikke kunne spores tilbake til deg/dere. Som tidligere nevnt vil alle opplysninger bli
behandlet konfidensielt og anonymisert ved prosjektslutt (oktober måned). Formålet med å stille
spørsmål om restriksjoner for fjernsynstitting i hjemmet og hvilken sosial omgangskrets
prosjektdeltakeren ser på fjernsynet sammen med, er kun underliggende spørsmål som er nødvendig for
å gripe fatt i hva slags tilgjengelighet ungdommene har av fjernsynsinnhold.
Tilbakemelding om deltakelse
Selv om spørreskjemaundersøkelsen gjennomføres i løpet av en klassetime, er det helt frivillig for
elevene å delta i undersøkelsen. Men siden deltakerne også er 14 og 15 år gamle, må deres foreldre
også samtykke til at de kan delta. Det er helt frivillig å delta på fokusgruppeintervjuet også, men her
behøver jeg også foresattes samtykke. Et samtykke kan trekkes tilbake så lenge studien pågår uten at
man må oppgi årsak for hvorfor deltaker eller foresatte trekker sitt samtykke. Det har likevel
konsekvenser for resultatet i min masteroppgave dersom noen som har gitt samtykke skulle trekke seg,
og jeg håper derfor at du kan ta kontakt med meg så fort som mulig for å gi beskjed om dette. Du kan
da henvende deg på en av kontaktmulighetene øverst i dette brevet. Dersom du har spørsmål angående
undersøkelsen kan du også ta kontakt, så vil jeg selvfølgelig svare på det du lurer på.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg samtykker at min datter/sønn kan være svare på forskningsoppgavens spørreskjema.
Jeg samtykker at min datter/sønn kan være med på fokusgruppeintervjuet som vil foregå på
hans/henne skole etter skoletid.
Navn:________________________________________________________________
Sted:______________________________ Dato:_____________________________
Din datter/sønn må ta med seg denne lappen til klassetimen da spørreskjemaundersøkelsen vil ta sted.
Klassens lærer vil gi nærmere beskjed om hvilket tidspunkt dette gjelder, etter at jeg har avtalt
nærmere med skolens rektor, ”navn på rektor”. De som ikke leverer inn denne lappen kan dessverre
ikke delta i undersøkelsen. Jeg kommer til å spare på lappene slik at de også gjelder for elevene som
ønsker å delta i fokusgruppeintervjuet på et senere tidspunkt. Som tidligere nevnt vil denne
kontaktinformasjonen kun bli lagret mens forskningsprosjektet pågår, og vil bli makulert når oppgaven
blir ferdigstilt i oktober måned.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med vennlig hilsen,
Elisabeth Tobiassen Faane
__________________________________________
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Tabeller

Tabell 10 inneholder fire ulike statistiske mål. Kategorien ”gutter” er statistiske mål for forskjeller
mellom guttene på østkant og vestkant, og det samme gjelder kategorien ”jenter”. Kategoriene
”Østkant” og ”Vestkant” er statistiske mål av forskjeller mellom gutter og jenter innenfor det
samme skoleområdet.

