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OM PROGRAMMEN SOM FÖRÄNDRADE TV
Programmen som fyller våra tv-apparater har genomgått en otrolig utveckling under mediets 
relativt korta historia. Vissa produktioner har varit viktigare än andra och fört utvecklingen 
i en ny riktning. Och det är om dem som den här serien handlar. Vi återbesöker platserna 
där några av tv-historiens viktigaste program gjordes, och träffar manusförfattarna, produ-
centerna, programledarna och skådisarna som var med om att skapa mediets mest avgörande 
ögonblick. Vi gör djupdykningar i olika genrer och uppmärksammar såväl gamla klassiker som 
Sesame Street och Hill Street Blues, som modernare exempel som The Ali G Show och Expedi-
tion Robinson.

OM HANDLEDNINGEN
Handledningen består av två huvuddelar, en praktisk och en teoretisk. I den praktiska delen 
ger vi förslag på produktionsinriktade uppgifter att arbeta med. Till varje uppgift finns ett upp-
lägg, som man kan följa mer eller mindre exakt. Den praktiska delen är skriven av Johanna 
Litsgård-Lebourne, kursansvarig och verksamhetsledare för tv-produktionslinjen på Kagge-
holms folkhögskola.
 I den mer teoretiska delen hittar du kortare fördjupningstexter med tillhörande diskussions-
frågor och litteraturtips. Fördjupningstexterna är skrivna av Tove Thorslund, som doktorerar på 
tidig svensk television vid Stockholms Universitet, och Lars Gustaf Andersson, professor i Film-
vetenskap vid Lunds universitet.
 Handledningen och programmet är tänkt att användas på både praktiska och teoretiska 
tv-utbildningar från gymnasiet och uppåt. 
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DRAMA
 
Uppgift
Att producera en egen kortfilm eller ett eget drama på 
cirka 15 minuter samt att skriva manus, med tillhöran-
de moodboard, för ett 30 minuter långt dramaavsnitt. 

Programmet, framförallt reportaget om Hill Street 
Blues, ger bra och värdefull kunskap om hur vissa seri-
er förändrat vårt sätt att titta på drama, hur viktigt bild-
berättande är och hur man bygger verklighetsbaserade 
karaktärer. Programmet beskriver också dramagenrens 
utveckling, från såpor med ett rikt persongalleri och 
många parallella intriger till historier som kretsar kring 
en eller några få frågor och karaktärer.

Tidsåtgång
6 veckor: 3 veckor för manus, 3 veckor för inspelning och 
produktion. Vill man bara diskutera programmet och 
dramagenrens utveckling är en dag tillräckligt med tid.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: drama (fram-
förallt reportaget om Hill Street Blues). Låt eleverna 
diskutera programmet utifrån sin egen upplevelse i hel-
klass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Hur bygger man karaktärer på ett trovärdigt sätt 
när man har så många i serierna?

2. Hur bygger man dramaturgiskt en serie som aldrig 
ska ta slut?

3. Vilken dramaserie tycker du präglar vår tid och vad 
säger den om samhället vi lever i?

4. Hur har fotot och klippningen förändrats med ti-
den?

Låt eleverna (en och en eller i grupp) ta fram 4–5 förslag 
på egna dramaserier.

Låt eleverna analysera dramaturgin, utvecklingen av 
karaktärer, nyckelscener, etiken och budskapet etc. i en 
valfri dramaserie, exempelvis:
• Grey´s Anatomy
• Game of Thrones
• Girls
• Bron

Eleverna ges tid att skriva manus och producera sina 
program.

Eleverna presenterar sina färdiga program för varandra 
(alternativt professionellt arbetande i tv-branschen). 
Här är det viktigt med feedback och konstruktiv kritik 
för att möjliggöra reflektion kring den egna produktio-
nen. Eventuellt bör viss del av feedbacken göras utifrån 
förutbestämda frågor, som läraren bestämmer.

REALITY

Uppgift
Eleverna ska tillsammans i redaktionsgrupper (för-
slagsvis 5–7 i varje grupp) producera en 15 minuter 
lång realitypilot. I gruppen antar eleverna olika roller, 
till exempel producent, projektledare, redaktör, foto, 
redigering, casting, ljus o.s.v. Tillsammans planerar och 
spelar de in en pilot som ska kunna användas som pitch 
mot nu sändande kanal. 

Reality är en genre, som när den kom, blev kraftigt ifråga-
satt när det gällde både genomförande och etik. Idag har 
varje sändande kanal en eller flera realityserier i något 
format och än så länge verkar inte genren vara på väg 
att försvinna. Det här är också en genre som kan vara 
svår att hantera när det gäller frågor om etik, casting 
och genomförande. Avsnittet om reality tar upp viktiga 
aspekter av etik/moral.

Tidsåtgång
Åtta veckor: två för förberedelse, fyra för produktion 
och två för klippning och utvärdering.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: reality. Låt 
eleverna diskutera programmet utifrån sin egen upple-
velse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Vad tittar vi på och varför?
2. Varför är reality ett format som bitit sig fast?
3. Vad är bra, respektive dålig reality?
4. Vilka realityformat är ok eller inte ok ur ett etiskt 

perspektiv? När går producenterna över gränsen?
5. Finns det reality som kan fungera bra i ett utbild-

ningssyfte? Ge exempel.
6. Vad är det för skillnad på dokusåpa och reality?

Dela in klassen i grupper/redaktioner.

Låt grupperna spåna fram ca 10–15 idéer, som de sedan 
pitchar för ordinarie lärare eller representant från ett 
produktionsbolag. Läraren, alternativt produktionsbo-
lagsrepresentanten, väljer ut en av idéerna som grup-
pen ska utveckla till en 15 minuter lång realitypilot.

Projektet avslutas med att gruppen pitchar sin pilot för 
lärare eller representant från en sändande kanal.

Tips: gå igenom med klassen hur man gör en bra pitch.

Litteraturtips
Reality TV: Audiences and Popular Factual Television 
(2005), Annette Hill 
Reality TV - An Insider’s Guide to TV’s Hottest Market 
(2011), Troy Devolld   
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
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Litteraturtips
Writing the TV Drama Series - How to Succeed as a Wri-
ter in TV (2011), Pamela Douglas
Writing Screenplays that sell, new Twentieth Anniversary 
Edition: The Complete Guide to Turning Story Concepts 
into Movie and Television Deals – The Complete Guide to 
Turning Story Concepts into Development Deals (2011), 
Michael Hauge 
Directing for Film and Television (2001), Christopher 
Lukas
 
FAKTA OCH LIVSSTIL

Uppgift
Att i grupper (om cirka fyra elever) producera en 10–25 
minuter lång livsstilspilot för ett (relativt) nytt område. 
Poängen är att tänka nytt för en gammal genre.

Avsnittet om fakta och livsstil ger bra kunskap om en 
genre som präglat mycket av vår tids tv-tittande. Hur 
har programmen utvecklats och hur ser målgruppen 
ut? Dessutom är det intressant att se hur program i 
genren hittar finansiering i reklamkanaler samt hur 
det påverkar trovärdigheten. Avsnittet ger också en bra 
bakgrund för diskussioner om var genren är på väg. Vad 
ser vi för livsstils- och faktaprogram i framtiden?

Tidsåtgång
Fem veckor. Vill man bara diskutera programmen är en 
dag tillräckligt med tid.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: fakta och livs-
stil. Låt eleverna diskutera programmet utifrån sin egen 
upplevelse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Hur har utvecklingen sett ut bland livsstilspro-
grammen? Vad fungerade förr som inte skulle fung-
era nu? 

2. Hur fungerar trovärdigheten och etiken när mycket 
är byggt på sponsring i program som t.ex. Extreme 
Home Makeover eller Äntligen hemma? Hur ser 
synergierna ut mellan program och t.ex. byggvaru-
hus? Hur märks det i serierna?

3. Vilka livsstils-/faktaprogram präglar vår tid och 
vad säger de om oss och samhället vi lever i?

4. Hur castar man de personer som är med i t.ex. bygg-
program? Följer det en tydlig mall? Vilken?

5. Vilka tv-kockar har spelat störst roll för genren 
matlagning i tv och på vilket sätt?

6. Vad är skillnaden mellan livsstils-/faktaprogram, 
dokumentär och reality?

Låt eleverna analysera olika livsstilsformat, förslagsvis 
inom områdena natur, renovering, matlagning. Elever-

na kan exempelvis jämföra berättarteknik, casting, foto, 
dramaturgi och sponsring i följande tv-serier:
• Äntligen hemma/Extreme Home Makeover 
• Mitt i naturen/Life on Earth
• Nigella/Gordon Ramsey

Eleverna skriver manus och producerar sina piloter.

Eleverna presenterar sina färdiga piloter för varandra 
(alternativt professionellt arbetande i tv-branschen). 
Här är det viktigt med feedback och konstruktiv kritik 
för att möjliggöra reflektion kring den egna produktio-
nen. Eventuellt bör viss del av feedbacken göras utifrån 
förutbestämda frågor.

Litteraturtips
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
Life on Air (2003), Sir David Attenborough
 
TÄVLINGAR
 
Uppgifter (att välja bland)
1. Presentera hur ett redan befintligt program kan ut-

vecklas med hjälp av sociala medier (utgå från re-
portaget om Americas Next Top Model i Program-
men som förändrade TV: tävlingar).

2. Presentera hur formatet för Americas Funniest 
Home Videos skulle kunna utvecklas och se ut om 
tre år.

3. Utveckla och presentera en programidé med täv-
lingsmoment och som bygger på interaktion via so-
ciala medier.

Avsnittet om tävlingar ger bra kunskap om en genre 
som präglat mycket av vår tids tv-underhållning. Varför 
har vissa program hängt med länge och varför har vissa 
försvunnit snabbt? Lättsam underhållning kommer all-
tid att finnas, men kommer det vi skrattar åt idag att 
förändras och kommer marknaden öka eller minska? 
I Japan ser många tävlingsprogram annorlunda ut vad 
gäller dramaturgin. Det behövs till exempel inte alltid 
en vinnare. Är det en dramaturgisk utveckling som 
skulle fungera även i västvärlden?

Tidsåtgång
En vecka. Uppgift 3 kan utvidgas till att omfatta produk-
tion av en pilot. Då behövs mer tid.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: tävlingar. Låt 
eleverna diskutera programmet utifrån sin egen upple-
velse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Vad är statusen för tävlingsprogram idag? Rangordna 
från låg till hög status. Varför har ni rangordnat så?
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2. Hur viktig är musiken i tävlingsprogrammen? Ge 
exempel från olika program, till exempel: Vem vill 
bli miljonär, Gladiatorerna, Draknästet o.s.v.

3. Varför går ett program som Americas Next Top Mo-
del bra i USA, men lite sämre i det svenska formatet.

4. Hur jobbar producenterna med genustänk, kvin-
no-/mansideal, mångfald och integration i program 
som Top Model, Biggest Looser, Vem vill bli miljo-
när och Fångarna på fortet?

5. Hur stor roll spelar vinstsummorna? Har de någon 
koppling till publikgenomslag?

Låt eleverna analysera ett eller flera avsnitt av följan-
de serier och jämför berättarteknik, casting, foto och 
dramaturgi:
• Americas Next Top Model
• Draknästet
• Americas Funniest Home Videos
• På spåret

Eleverna arbetar med sina presentationer.

Eleverna presenterar sina arbeten i helklass. Övriga ger 
feedback och konstruktiv kritik utifrån, eventuellt uti-
från förbestämda frågor.

Litteratur
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
Dragons Den, officiell hemsida på BBC http://www.bbc.
co.uk/programmes/b006vq92 (tillgänglig: 2014-04-14)
 
NYHETER OCH SPORT

Uppgifter
1. Att producera ett nyhetsinslag som är mellan 1,5 

och 2 minuter långt. Arbetet ska utföras i team om 
två där en är reporter och den andra är fotograf och 
redigerare. Uppgiften genomförs förslagsvis två 
gånger med ombytta roller. 

2. Att producera ett nyhetsinslag som enmansteam, 
där eleven själv är reporter, filmare och redigare. 

Tidsåtgång
Fem veckor: en vecka förberedelser och två veckor för 
respektive nyhetsjobb.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: nyheter och 
sport. Låt eleverna diskutera programmet utifrån sin 
egen upplevelse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Hur har nyhetsrapporteringen i Sverige förändrats 
de senaste tio åren? Hur ser det ut i rutan idag?

2. Hur berättar man effektivt i bilder? Vad är okej 
etiskt och vad är inte okej?

3. Analysera ett nyhetsprogram genom att titta på 
mångfalden, genusperspektivet, demografin och 
storstad/landsbygd i vilka nyheter som rapporteras.

4. Vilka nyhetsinslag har spelat störst roll för vår tid?
5. Vilka nyhetsorganisationer har du störst förtro-

ende för i Sverige och världen? Lista den och argu-
mentera för varför.

Eleverna producerar sina nyheter.

Eleverna presenterar sina nyhetsinslag för varandra. 
Här är det viktigt med feedback och konstruktiv kritik 
för att möjliggöra reflektion kring den egna produktio-
nen. Eventuellt bör viss del av feedbacken göras utifrån 
förutbestämda frågor.

Litteraturtips
TV-journalistik i konkurrensens tid: nyhets- och sam-
hällsprogram i svensk tv 1990–2004 (2007), Jesper 
Strömbäck och Anna Maria Jönsson
Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt – till Häxan Sur-
tants Rapport? (2010), Margareta Rönnberg
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
 
TALKSHOW

Uppgift
Att producera en talkshow på 20 minuter. Förslagsvis 
ska den innehålla följande moment: flera gäster, musik 
och lek. Eleverna bildar olika redaktioner med tydlig 
arbetsfördelning.

Tidsåtgång
Tre veckor, en för förberedelse och två för produktion. 
Programmen spelas in live on tape.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: talkshow. Låt 
eleverna diskutera programmet utifrån sin egen upple-
velse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. När tappar en talkshow i trovärdighet? Jämför olika 
talkshower.

2. Varför är talkshows starka i målgruppen kvinnor?
3. Hur stor påverkan har sättningen i studion på        

dynamiken och dramaturgin för genren talkshow (i 
avsnittet finns ett reportage om detta)?

4. Finns det fler liknande innovationer (se fråga 3) 
som påverkat genren?

5. Diskutera intervjutekniken inom olika talkshows 
och hur mycket tid man ger olika ämnen.

Eleverna skriver manus, bygger studio, bjuder in gäs-
ter och producerar sina program. De jobbar förslagsvis 
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som en redaktion med redaktör, programledare, bild-
producent och projektledare etc.

Eleverna presenterar sina färdiga program för varan-
dra (alt. professionellt arbetande i tv-branschen). Här 
är det viktigt med feedback och konstruktiv kritik för 
att möjliggöra reflektion kring den egna produktionen. 
Eventuellt bör viss del av feedbacken göras utifrån förut-
bestämda frågor.
 
Litteratur
The Oprah Winfrey Show – Reflections on an American 
Legacy (2011), Deborah Davis
All Talk - The Talkshow in Media Culture (1992), Wayne 
Munson
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson 

Barn och ungdom

Uppgift
Att göra ett utbildningsprogram, som lockar barn och är 
underhållande dramaturgiskt. Eleverna arbetar i grup-
per (förslagsvis fyra och fyra). De olika grupperna väl-
jer om de vill rikta sig till följande åldrar: 0–3 år, 4–7 år, 
8–11 år eller 12–15 år. Det färdiga programmet ska vara 
10 minuter långt och kunna fungera som ett färdigt pro-
gram eller ett segment i Bolibompa eller motsvarande.

Genren barn och ungdom är idag stor inom tv-världen. 
Här finns en stor marknad både för kanalerna och an-
nonsmarknaden. Vilket ansvar har tv-producenterna 
när det gäller att producera för den här målgruppen?

Tidsåtgång
Fem veckor: två för förberedelse, två för produktion och 
en för klippning samt utvärdering.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: barn och 
ungdom. Låt eleverna diskutera programmet utifrån sin 
egen upplevelse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Vilken är den bästa tecknade serie som gjorts? Var-
för är den bra?

2. Vilket tv-program har påverkat dig mest som barn? 
På vilket sätt?

3. Hur viktigt är det att barnprogram ska ha någon typ 
av utbildningsmoment i sig? 

4. Vilket program i Sverige har lyckats bäst med att 
kombinera utbildning och underhållning som fång-
ar barn?

5. MTV var banbrytande när kanalen kom, hur ser vi 
på MTV idag och finns det något annat program el-
ler någon annan kanal som fyllt den platsen?

6. Varför är målgruppen barn och ungdom så viktig 
att den får egna kanaler?

7. Vilka problem möter man etiskt när det är barn och 
ungdomar involverade i produktionerna?

8. Vad tänker du om påståendet att de som tittade 
på serier som var mer sexuellt frispråkiga hade en 
större benägenhet att bli tonårsföräldrar?

9. Hur har genren förändrats i Sverige? Gör gärna en 
analys med hjälp av MMS för att se vilka barn- och 
ungdomsprogram som går bäst idag och fundera 
kring varför. Hur mycket av utbudet är ren under-
hållning och hur mycket har ett djupare värde kun-
skapsmässigt?

Låt eleverna pitcha ett antal idéer (förslagsvis en per 
ovanstående målgrupp). Välj ut en av dessa för produk-
tion. 

Eleverna producerar sina program, vilket inkluderar 
manusförfattande, casting av deltagare, location scou-
ting etc.

Eleverna presenterar sina färdiga program för varan-
dra (alt. professionellt arbetande i tv-branschen). Här 
är det viktigt med feedback och konstruktiv kritik för 
att möjliggöra reflektion kring den egna produktionen. 
Eventuellt bör viss del av feedbacken göras utifrån för-
utbestämda frågor.

Litteratur
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
Blöjbarnsteve : om hur barn under 3 år upplever tv och 
leker med fjärrtroll – ”skolpåverkan” på media! (2008), 
Margareta Rönnberg m fl.
TV är bra för barn (1997), Margareta Rönnberg 

HUMOR

Uppgifter (att välja bland)
1. Analysera ett antal olika sitcoms och redogör för 

varför de fått stort genomslag eller inte. Presentera 
slutsatserna för övriga i helklass. Undersök också 
hur karaktärsbygget och användandet av parallella 
berättartrådar ser ut i olika sitcoms (till exempel 
Seinfeld, Vänner och Solsidan).

2. Jämför två olika sketchprogram (till exempel Monty 
Python och Partaj) och redovisa jämförelsen för 
klassen. Analysera vad man skämtar om, hur skäm-
ten framförs, bildberättande och karaktärer etc.

3. Öva på att skriva manus enligt samma modell som 
Anger Managements manusförfattare, nämligen 
att skriva manuset samtidigt som det visas på en 
projektor. Alla ser och testar/utvärderar skämten 
vartefter de skapas. Producera sedan en scen (eller 
flera) från manuset i studio. Om möjligt: testa att 
banda med publik på plats (övriga klassen kan vara 
publik).
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4. Skapa ett sketchprogram utifrån vad som är aktu-
ellt samma vecka enligt Saturday night live-model-
len. Spela in tre eller flera sketcher.

5. Skapa en figur/karaktär och låt den sedan intera-
gera med verkligheten, som till exempel Ali G. Testa 
karaktären i olika offentliga miljöer. Spela in och re-
digera.

Humorgenren har förändrats mycket genom åren från 
I Love Lucy till det vi ser idag på tv. Hur har skämten 
förändrats och vad säger de om olika länder och ålders-
grupper? Genom att studera olika komiker eller humor-
program kan vi få en temperatur på hur samhället såg 
ut just då och nu. Vad har varit okej att skratta åt genom 
tiderna? Värt att fundera på är också hur humorpro-
grammen kommer att utvecklas, vad tror eleverna att vi 
skrattar åt fem eller kanske tio år? 

Tidsåtgång
Tre veckor, en för förberedelse, en för arbete alternativt 
produktion och klippning samt en för redovisning och 
utvärdering.

Hur
Titta på Programmen som förändrade TV: humor. Låt 
eleverna diskutera programmet utifrån sin egen upple-
velse i helklass.

Styr sedan in diskussionen på följande frågor:

1. Hur ser man att produktionstakten ökat vid inspel-
ning av sitcoms?
2. Varför slog Seinfeld så stort? 
3. Hur ser könsfördelningen ut bland humorprogram? 
Fundera kring genusaspekten.
4. Är program som Saturday Night Live eller Parlamen-
tet viktiga på fler sätt än för att roa? Om ja, på vilka sätt?

Eleverna arbetar med sina respektive uppgifter och re-
dovisar sedan i helklass.

Litteraturtips
Live from New York - An Uncensored Story of ”Satur-
day Night Live” as told by its Stars, Writers, and Guests 
(2003), Tom Shales, James Andrew Miller
Att göra TV-program (2009), Kristin Olsson
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FÖRDJUPNINGSTEXTER OCH DISKUSSIONSFRÅGOR 

REALITY OCH REALISM
Av: Tove Thorslund

I televisionens tidiga ålder var dess dragningskraft, och 
det som främst särskilde mediet från film och biograf-
visningar, dess förmåga att sända program live. Televi-
sionens omedelbarhet – dess sändningar i realtid – och 
dess direkta tilltal, d.v.s. att man talade direkt in i ka-
meran och därmed in i tittarnas vardagsrum, skapade 
en intimitet. Olika typer av personliga vittnesmål eller 
expertutlåtanden framför kameran har vidare kommit 
att underbygga dokumentära berättelsers verklighets-
anknytning och legitimitet. 
 Att bilder kan manipuleras på olika sätt har vi 
emellertid blivit mer och mer medvetna om, men fas-
cinationen för realism i rörlig bild bidrar ändå till en 
mediekultur som visar spektakulära händelser och ”be-
kännelseteve” som verklighet. Det kameran registrerar 
i exempelvis reality-tv tillskrivs ofta ett dokumentärt 
värde, och kan komma att användas som bevis över vad 
som hänt och hur det hände. När vi analyserar rörliga 
bilder, vilka de än må vara, kan det vara bra att tänka på 
att vi inte har att göra med en händelse i strikt mening, 
utan snarare bilden, representationen av en händelse. 
Verkligheten förändras alltid genom kamerans begrän-
sade synfält, hur man använder ljud och hur man väljer 
att klippa ihop filmen eller teveserien. Kamerans själva 
närvaro kan också få människor att bete sig på ett sätt 
som de annars inte hade gjort. Även när ett televisions-
program direktsänds, eller, som i fallet med An Ameri-
can Family, där produktionsteamet inte griper in, utan 
enbart låter kameran registrera det som händer, görs 
alltid val gällande vad som filmas (och vad som därmed 
inte kommer med i bild), och hur det slutgiltigt klipps 
ihop och efterbearbetas.   
 Reality-tv är en så kallad genre-hybrid, där ”van-
liga” människor (som i exempelvis Expedition Robin-
son) eller kända personer (som i exempelvis Stjär-
norna på slottet) umgås på olika sätt. Genren blandar 
dokumentära tekniker, som exempelvis handhållen ka-
mera, intervjuer och expertutlåtanden, med mer eller 
mindre manusskrivna dramatiseringar. Ofta finns även 
något tävlingsmoment eller lekar med i dramaturgin. 
I de första internationella succéerna var det ofta det 
spektakulära som var dragningskraften, som att ut-
sätta vanliga människor för extrema situationer på en 
öde ö (Expedition Robinson) eller inlåsta i ett hus (Big 
Brother), medan det under senare år har blivit allt mer 
populärt att istället visa vardagliga situationer med en 
twist, som exempelvis dejtingprogram som utspelar sig 
på en bondgård (Bonde söker fru) eller där barn är in-
blandade (Ensam mamma söker), eller vardagen för en 
helt vanlig familj som råkar ha tio barn (Familjen An-
norlunda).  
 Man kan säga att kameran förmedlar en ”förhöjd 

verklighet” i reality-tv, genom att visa starka känslor i 
närbilder eller genom att ”dröja kvar” i emotionella bil-
der, som exempelvis när någon blir utröstad eller på nå-
got sätt bedömd. Genom att visa känslomässigt intima 
bilder, även när kameran i högsta grad är påtaglig för 
såväl de medverkande som för tevetittaren, förstärks 
känslan av att vi tar del av något autentiskt, något verk-
ligt. I reality-tv finns ofta även en känsla av omedelbar-
het – ett intryck av att det vi tittar på sker nu, även om 
programmet sällan är direktsänt. Genom iscensättan-
det av situationer som specifikt vill framkalla starka 
känsloreaktioner, konstrueras en viss typ av omedel-
barhet, nämligen det omedelbara i känslouttrycket hos 
den medverkande, som i sin tur förstärker upplevelsen 
av nuet hos tevetittaren.

Diskussionsfrågor 
1. Kan man tala om dramaturgi och form i reality-teve, 

och hur fungerar det i sådana fall? Vilka är likhe-
terna och skillnaderna mot hur en dramaserie är 
uppbyggd narratologiskt?

2. Vad är okej att visa på teve? Blir exempelvis skils-
mässan i An American Family för personlig? Vilket 
ansvar bär teveproducenter? 

3. Hur kommer det sig att Expedition Robinson gick 
från att bli kallad ”fascist-tv” till att bli ett av de 
mest populära program som visats i Sverige? Vad 
gjorde programmet till en favorit?  

Litteraturtips: 
Corner, John. ”Analysing Factual TV: How to Study Tele-
vision Documentary”, i Tele-visions: An Introduction to 
Studying Television, redigerad av Glen Creeber. London: 
BFI Publishing, 2006, 60-73.

Hirdman, Anja. ”Televiserad verklighet och emotioner-
nas betydelse”, i Svensk television – en mediehistoria, 
redigerad av Anna Edin och Per Vesterlund. Stockholm: 
Statens Ljud- och Bildarkiv, 2008, 268-283. 

King, Geoff (red). The Spectacle of the Real: From Holly-
wood to Reality TV and Beyond, Bristol: Intellect, 2005.
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PROGRAMFORMAT OCH GLOBAL TV
Av: Tove Thorslund

Att köpa programformat har blivit en världsindustri. 
Kunskap om programproduktion lånas därmed från en 
plats till en annan i syfte att återskapa ett tv-program i 
ett annat land. Ett samtida exempel är svenska Histo-
rieätarna som är en adaption av det brittiska tevepro-
grammet The Supersizers. Att låna programformat är 
inte något nytt, utan har gjorts i Sverige, och runt om i 
världen, sedan televisionens start. Det mycket populära 
svenska teveprogrammet Kvitt eller dubbelt, som sän-
des mellan 1957 och 1989, var exempelvis en kopia av 
det Nordamerikanska The $64,000 Question, och Hy-
lands Hörna (1962-1983) lånade sitt format från den 
Nordamerikanska talkshowen The Jack Paar tonight 
Show. Vad som däremot är nytt är effektiviteten i han-
teringen av programformat, och framförallt att det har 
blivit en vinstdrivande industri. Ställda inför en allt mer 
desperat kamp om publiksiffror, har tv-producenter 
och programföretag blivit allt mer benägna att anpassa 
ett redan framgångsrikt programkoncept istället för att 
chansa på en originalidé som är oprövad på marknaden.
Flera forskare har använt termen ”McDonaldization” 
om kulturell homogenisering, där kulturer eller natio-
ner mer och mer kommit att likna varandra – vi klär oss 
likadant, äter samma sorts mat, lyssnar på samma typ 
av musik och tittar på samma teveprogram. I den s.k. 
västvärlden, skulle en term som ”amerikanisering” även 
kunna fungera i det här sammanhanget. Naturligtvis är 
termen inte applicerbar i alla delar av världen. Om man 
tar television som exempel, är latinamerikanska teleno-
velas exempelvis oerhört populära i delar av Östeuropa, 
men har liten, eller ingen, publik i Skandinavien. Förde-
len med termen ”McDonaldization” är att den konnote-
rar franchising, vilket även gör den applicerbar på en 
viss typ av programformat. 
 Man talar ibland om skillnaden mellan slutna och 
öppna adaptioner. I den slutna adaptionen, vilken är 
den som skulle kunna kallas ”McDonaldization”, insis-
terar det licensierade företaget på att adaptionen följer 
ett standardiserat mönster, som gör liten eller ingen 
skillnad i programformatet. Vem vill bli miljonär är ett 
exempel på ett sådant program, där ägarna till formatet 
vill att adaptioner noga håller sig inom den mall som 
gjorts för det brittiska originalprogrammet. De produk-
tionsbolag som använder sig av den slutna adaptionen 
gör oftast så för att man anser att det kommer säker-
ställa en fortsatt framgång för programmet, såväl som 
för att öka värdet av varumärket. 
 I den öppna adaptionen, som är mer vanligt före-
kommande, anpassar man globala produktioner till 
lokala situationer. Här gör man om formatet så att pro-
grammet verkar ha sitt ursprung lokalt eller nationellt. 
Man behandlar frågor eller situationer som en lokal el-
ler nationell publik kan relatera till, med medverkanden 
som beter sig på ett igenkänningsbart sätt och som ta-

lar samma språk som tevetittaren. Den svensk/danska 
samproduktionen Bron/Broen kan sägas vara ett sam-
tida exempel på en öppen adaption. Serien har gjorts 
om för, dels en nordamerikansk/mexikansk publik (The 
Bridge), dels för en brittisk/fransk (The Tunnel). Den 
svensk/danska produktionen Bron sändes i Storbri-
tannien med en relativt stor publik och blev hyllad av 
den inhemska pressen. Ändå bestämmer sig ett engelskt 
produktionsbolag för att göra en egen, nationell, version 
av serien. Varför? Ett framgångsrikt programformat ge-
nererar naturligtvis pengar, men man kan också anta att 
man tyckte att det fanns specifikt nationella kontexter 
som gick förlorade i den svensk/danska versionen, och 
att man därför ville producera ett alternativ som foku-
serar på det som kan anses vara kulturellt gångbart i en 
brittisk/fransk kontext istället. Programmet ”skräddar-
sys” så för att passa en lokal publik. 
 
Diskussionsfrågor 
1. Varför väljer man att köpa in programformat? 
2. När man anpassar globala produktioner till lokala 

situationer uppstår skillnader mellan olika länders 
versioner av samma program. På vilket sätt är na-
tionell och kulturell identitet representerad i de oli-
ka programadaptionerna av exempelvis Expedition 
Robinson i Sverige respektive i USA, eller Bron/
Broen i Sverige/Danmark respektive i Storbritan-
nien/Frankrike eller USA/Mexiko? Vilka är likhe-
terna och skillnaderna i form och innehåll? 

Litteraturtips: 
Bourdon, Jérôme. “Imperialism Self-inflicted? On the 
Americanizations of TV in Europe”, i Changing Media, 
Changing Europe 6 (2008): 93-108.

Hartley, John. “Television and Globalization: National 
and International Concerns”, i Tele-visions: An Introduc-
tion to Studying Television, redigerad av Glen Creeber. 
London: BFI Publishing, 2006, 137-146.

Moran, Albert. ”Global Franchising, Local Customizing: 
The Cultural Economy of TV Program Formats”, i Con-
tinuum: Journal of Media & Cultural Studies 23.2 (April 
2009): 115–125.
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DRAMA OCH TV-TEATER
Av: Tove Thorslund

Redan från svensk televisions start (de reguljära sänd-
ningarna började 1956), satsades det stort på drama 
och teveteater. För att kunna täcka den programtid 
man fått utmätt, något man inte helt och fullt kunde 
göra med egna produktioner, köpte man filmade teve-
program på den internationella marknaden, som ex-
empelvis de Nordamerikanska serierna Perry Mason, 
Lassie, I Love Lucy och Bröderna Cartwright. De inter-
nationella teveserierna var betydligt fler än de inhem-
ska, något som främst berodde på att tv-drama var dy-
rare att producera än att köpa in, men även på grund 
av en svårighet att engagera lämpliga skådespelare till 
svenska produktioner. Det här grundade sig i att teat-
rarna och de fackliga organisationerna var rädda för att 
tappa publik, på samma sätt som skedde för biografä-
garna (i takt med att televisionens programtid och sän-
darnät växte, krympte biografpubliken från närmare 
80 miljoner under 1956, till knappt 40 miljoner under 
1963). Det var faktiskt inte ovanligt att skådespelare 
inom film och teater hade inskrivet i sina kontrakt att 
de inte fick arbeta för den store konkurrenten televisio-
nen. Det fanns dock de som hade tilltro till teveteaterns 
långsiktiga möjligheter att väcka intresse för den dra-
matiska konsten. Bland annat lät Malmö Statsteaters 
chef LarsLevi Læstadius sin anställda regissör Ingmar 
Bergman sätta upp enaktaren Herr Sleeman kommer i 
en direktsändning i april 1957. Göteborgs Statsteater 
och Dramaten i Stockholm var andra samarbetspart-
ners. På hösten 1958 etablerades sedan en fast teve-
teaterensemble som skulle svara för ungefär hälften av 
de sända föreställningarna. Åren 1954–68 kom, inom 
teve-teatern, att domineras av svenskskrivna klassiker, 
där August Strindberg återfanns i toppen med sjutton 
uppsättningar. Tv-mediets brist i att visa vidfilmsformat 
på ett tillfredställande sätt löste televisionen genom att 
använda sig av sådant som passar mediet bättre, exem-
pelvis närbilder, för att uppnå intimitet i tv-soffan. Mono-
logen, som tidigare främst hörts i radioteatern, blev även 
populär i tv-sammanhang. Här kunde tv-kamerorna ut-
forska det mänskliga ansiktets alla fasetter. Enaktare och 
kammarspel var andra populära teaterformer för televi-
sionen. Den första stora satsningen på tv-teater i Sverige 
var uppsättningen av Hamlet, 1955, i regi av Alf Sjöberg. 
 Teknologiska framsteg har förändrat hur tv-drama 
ser ut. Under tidig television var teverutan liten, fyrkan-
tig, och i svart/vit, lågupplös bildkvalitet. Tv-program-
men liknade i mångt och mycket hur radioprogram var 
uppbyggda, och fokuserade i många fall således mer på 
ord än på det visuella. Idag, med vidfilmsformat och HD 
kvalitet, har televisionen mer och mer kommit att likna 
filmmediet, där det visuella är av yttersta vikt. Även an-
vändandet av högkvalitativt ljud och musik i tv-drama 
liknar det sätt man arbetar på inom film. I jämförelse 
med game shows, lektävlingsprogram eller reality-tv, 
är tv-drama både dyrare att producera och mer osäkert 

ur en publiksuccésynpunkt, vilket traditionellt har hin-
drat regissörer och producenter från att experimentera 
med genren. Nutidens ”kvalitetstv”, ofta förknippat med 
HBO-producerade dramaserier (eller dramaserier som 
producerats annorstädes, men som ofta inspirerats av 
HBO) har tvärtemot de traditionella restriktionerna 
istället gett kreatörerna frihet att experimentera med 
såväl berättarsätt (i form av att exempelvis hålla många 
berättartrådar igång samtidigt och att låta berättelser 
förbli oavslutade) som med karaktärer (att exempelvis 
publiken får lära känna och följa en grupp karaktärer 
istället för ett fåtal, att huvudkaraktärer är osympatis-
ka, eller att en karaktär byggs upp som sympatisk men 
sedan gör något oväntat som får publiken att tycka illa 
om den). Även sättet att titta på dramaserier har för-
ändrats. Idag finns det serier där alla avsnitt släpps 
samtidigt (exempelvis den aktuella House of Cards, 
2013–14), där man kan välja att se merparten, eller alla 
avsnitt i en följd, s.k. ”binge-watching”, eller att, likt sät-
tet man läser en roman på, titta på ett avsnitt, lägga det 
ifrån sig och sedan ta upp det igen när man vill. 

Diskussionsfrågor 
1. På vilket sätt har tv-dramat förändrats sedan 

1950-talet? Hur såg/ser berättartekniken ut då och 
nu (narratologi/berättarsätt, karaktärer, fotografi, 
osv) och hur tittade/tittar vi på tv-serier då och nu? 

2. Angående Cathy come home: Hur tycker ni att do-
kumentära inslag fungerar i manusbundna serier? 
Kan tv ha en inverkan på samhället – kan ett tv-pro-
gram påverka? Krävs det att andra medier hakar på 
(pressen, sociala medier, osv)?

Litteraturtips: 
Forslund, Bengt. Dramat i tv-soffan: från Hamlet till 
Svensson, Svensson (Malmö: Bokförlaget Arena, 2006).
 
McCabe, Janet och Akass, Kim. ”It’s Not TV, it’s HBO Ori-
ginal Programming: Producing Quality TV”, i It’s Not TV: 
Watching HBO in the Post-Television Era, redigerad av 
Marc Leverette, Brian L. Ott och Cara Louise Buckley. 
London/New York: Routledge, 2008, 83-93. 

Nelson, Robin. ”Analysing TV Fiction: How to Study Tele-
vision Drama”, i Tele-visions: An Introduction to Stud-
ying Television, redigerad av Glen Creeber. London: BFI 
Publishing, 2006, 74-92.
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VÄRLDEN I VARDAGSRUMMET: NYHETERNA I TV
Av: Lars Gustaf Andersson

Så länge televisionen har funnits har nyhetsrapporte-
ringen varit en ryggrad i verksamheten. Televisionens 
journalistik byggde från början på rutiner och metoder 
hämtade från andra medier, radion och pressen, men 
efter hand har tv blivit ett nyhetsmedium i egen rätt.  
Historien har drivits fram av nya tekniska möjligheter, 
som live-rapporteringen, men de tekniska förändring-
arna har i sin tur skyndats på av nya behov att skapa 
samtidighet och orientering för tittarna.  Stora klassiska 
nyhetshändelser som satt sin prägel på rapporteringen 
är de första månlandningarna, bevakningen av kapar- 
och gisslandramer, valvakor samt naturligtvis hante-
ringen av krigshärdar världen över, där Vietnam-kriget 
blev det första mediekriget. 
 Journalistens roll har förändrats över åren. Många 
som anställdes på den svenska televisionen i början 
hade journalistisk bakgrund, men på redaktionerna 
fanns också många akademiker, och flera av de viktiga 
radiocheferna kom från universitetens värld, snarare 
än från radio och tidningar. Nyhetsprogrammen byggde 
på att det fanns ett starkt förtroende för nyhetsförmed-
lingens opartiskhet och objektivitet, och public service-
televisionen var i hög grad präglad av folkbildande ide-
al. Men mycket har hänt. För svenskt vidkommande var 
kanalklyvningen viktig, och därefter upphävande av tv-
monopolet. Samtidigt som det kom allt fler kanaler som 
konkurrerade om tittarens uppmärksamhet så fanns 
det också nya sätt att presentera nyheter på. 
 Det amerikanska Eyewitness news revolutionera-
de på 1960-talet förhållandet mellan studion och fältet. 
Tidigare hade nyheterna förmedlats av en uppläsare i 
studion, det vi idag kallar nyhetsankaret, men här bör-
jade man sända ut reportrar på fältet och lät dessa ta 
plats i filmade och direktsända inslag när de rappor-
terade från skeenden världen över. Reportern på fältet 
fick ett ansikte och ett namn. En annan viktig föränd-
ring är dygnet runt-sändningarna som introducerades 
av CNN och mediemogulen Ted Turner på 1980-talet. 
De följdes snart av andra bolag, och idag är vi vana att 
när som helst på dygnet få nyheter och uppdateringar. 
Dagens nyhetsstudio präglas alltså av att i högre grad 
vara i nuet. Rapporter och filminslag kommer löpan-
de, studion står i ständig kontakt med omvärlden, och 
dessutom kan tittarna interagera genom att via internet 
chatta med redaktionerna, ställa frågor, och ta del av ut-
vidgade inslag och länkar till andra nyhetscentra.
 Tv samverkar alltså i hög grad med andra medier, 
framför allt de sociala, och kvantiteten nyheter som en 
tittare kan ta del av är enorm, för att inte säga oöver-
skådlig.  Detta innebär en fantastisk rikedom för titta-
ren, men den nya situationen skapar också problem. 
Hur ska vi sortera i allt vi ser? Vad är viktigt? Vem ska vi 
lita på? 

Diskussionsfrågor:
1. I reportaget om tv-nyheternas förändringar lyfts 

några enskilda individer fram som varit avgörande. 
Vilka andra förutsättningar skulle man kunna lyfta 
upp än de enskilda individerna? Vad spelar teknik-
utvecklingen för roll? Samhällsutvecklingen i stort? 
Finns det någon skillnad mellan kommersiella sta-
tioner och public service-företag?

2. Vilken bild av världen ger de nya nyhetsformerna? 
Är det så att en viss typ av rapportering gör det 
enklare att berätta om vissa skeenden, medan an-
dra glöms bort? Finns det nyheter som är mer tv-
mässiga?

3. I programserien är det framför allt amerikanska bo-
lag och journalister som diskuteras. Hur skulle en 
beskrivning av de svenska tv-nyheterna se ut? Vad 
skiljer vår tv-historia från den amerikanska?

4. Några viktiga händelser som täckts av de ameri-
kanska TV-kanalerna nämns, till exempel Kuwait-
kriget 1990–91 och attentatet mot bland annat 
World Trade Center den 11 september 2001. Vilka 
exempel finns det i den svenska tv-historien på en-
skilda händelser som fått särskilt stor mediabevak-
ning och kanske även påskyndat utvecklingen av 
tv-journalistiken?

Litteraturtips:
Baym, Geoffrey., From Cronkite to Colbert: the evolution 
of broadcast news, Paradigm Publishers, Boulder, 2010
Dayan, Daniel & Katz, Elihu, Media events: the live broad-
casting of history, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1992

Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : 
version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 2008
Hill, Annette, Restyling factual TV: audiences and news, 
documentary and reality genres, Routledge, Abingdon, 
[England], 2007

Thurén, Torsten, Medier i blåsväder: den svenska radion 
och televisionen som samhällsbevarare och samhällskri-
tiker, [Norstedt], Stockholm, 1997



12

HUMOR, LEK OCH TÄVLINGAR: TV SOM UNDERHÅLLNING
Av: Lars Gustaf Andersson

Televisionen förmedlar nyheter och kunskaper, och är 
en viktig kanal för konst och kultur – inte minst för film-
berättandet. Många gånger betonas dock underhåll-
ningen; att tv roar och förströr. När man är kritisk till 
tv så är det ofta med utgångspunkt i underhållningen: 
Underhållning till döds hette en debattbok en gång i 
tiden. Underhållningen levereras i formatform, liksom 
allt annat i televisionen. Inom formaten kan det finnas 
variationer, till exempel av nationell karaktär, men de är 
förvånansvärt enhetliga och stabila över tid. 
 Frågesporten är ett format, hämtat från radion, 
som genast blev oerhört populärt. I svensk tv-historia 
är fortfarande Kvitt eller dubbelt – tiotusenkronors-
frågan, som började sändas 1957, legendarisk. Många 
andra tävlingsformer har kommit genom åren, och 
ibland har tävlingsformatet känts förlegat, men den tra-
ditionella frågesporten med stora vinster i potten på-
nyttföddes med Who wants to be a millionnaire i slutet 
av 1990-talet. Ett annat format är satirisk talk show, i 
reportaget om talkshower exemplifierat med The Daily 
Show. Satir och dagsaktuell humor har också hittat an-
dra former, som sketcher och stand up comedy. Ameri-
kanska Saturday Night Live från 1970-talet har visat sig 
vara en seglivad form som fått många efterföljare.
 Ibland talar man om tv som en lägereld, något för 
familjen att samlas kring i vardagsrummet, och det in-
tressanta att den familjeunderhållning som kanske va-
rit mest framgångsrik är det vi kallar sit-com, eller si-
tuationskomedin, en komediform som ofta just handlar 
om en familj eller en grupp vänner i ett vardagsrum. I 
Love Lucy med Lucy Ball var en pionjärserie i ameri-
kansk tv under 1950-talet, och sedan dess har vi sett 
mängder av sit-coms, från Cosby till Vänner. I slutet av 
1980-talet bröt den amerikanske komikern Jerry Sein-
feld ny mark med sin show Seinfeld som förde in en ny 
typ av absurd humor och ett excentriskt persongalleri i 
genren. Genren har sedan dess utvecklats åt flera håll, 
framför allt har humorn blivit mer drastisk, och det har 
skapats nya former som kommer från reality-formatet, 
till exempel MTV-serien The Osbournes som följer livet 
hemma hos den gamle rockstjärnan Ozzy Osbourne och 
hans familj. 
 Både tävlingsprogrammen och situationskomedi-
erna speglar samhället de är gjorda i, samtidigt som de 
som all annan television också rimligtvis påverkar sam-
ma samhälle. Som tittare känner vi igen oss i saker som 
bekräftar den värld vi redan känner till, men bilderna av 
den världen bidrar också till att skapa våra föreställning-
ar om den. Förhållandet mellan vad vi ser i medierna och 
världen dessa medier ingår i är svår att reda ut. Här finns 
olika vetenskapliga synsätt som kolliderar med varan-
dra, och frågan är dessutom politiskt laddad. Kanske är 
det ändå just när vi talar om underhållningen, från lekar 
och spel till komediserier, som det finns störst anledning 
att diskutera vad vi gör när vi låter oss roas.

Diskussionsfrågor:
1. Ibland talar man om ”den goda underhållningen”, 

ett undflyende begrepp vars innebörd skiftat ge-
nom åren. Men hur har vår syn på underhållning 
förändrats? Vad är skillnaden mellan I Love Lucy 
och 2 ½ Men? Vad är skillnaden mellan den svenska 
tv-klassikern Hylands hörna och nutida Breaking 
News med Filip och Fredrik? Programmen och for-
maten skiljer sig naturligtvis åt tekniskt och utse-
endemässigt, men återspeglar de också förändrade 
värderingar till exempel i synen på vad som är möj-
ligt att skratta åt och underhållas av?

2. Hur har svensk television, public service såväl som 
kommersiell, påverkats av de internationella pro-
gramformaten? Hur skulle man karakterisera den 
svenska sit-com-traditionen?

Litteratur:
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2014

Furhammar, Leif, Sex, såpor och svenska krusbär: televi-
sion i konkurrens, Ekerlid, Stockholm, 2006

Sjögren, Olle, Den goda underhållningen: nöjesgenrer 
och artister i Sveriges radio och TV 1945-1995, [Nor-
stedt], Stockholm, 1997
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TELEVISIONEN, MEDIERNA OCH PUBLIKEN: 
KONVERGENSKULTURENS GENOMBROTT
Av: Lars Gustaf Andersson

Det finns många olika ord som används för att beskriva 
vårt mediesamhälle. Ett begrepp som använts ymnigt 
under senare år är konvergenskultur. Begreppet är 
myntat i en vida spridd bok om de moderna medierna 
av den amerikanske medieforskaren Henry Jenkins, 
men det kan jämföras med en rad andra närmanden 
som gjorts inom forskning och debatt under senare år 
när man försökt förklara vad som kännetecknar våra 
medier och vår medieanvändning. 
 Konvergens betyder sammansmältning eller sam-
manstrålning, och vad man menar är att medierna inte 
går att skilja från varandra, genom tekniska föränd-
ringar så har de sammansmält. En film kan avnjutas via 
olika tekniska plattformar, från en biografsalong till en 
smartphone, och tv-tittandet är inte längre styrt av ta-
blåerna; vi behöver inte ens längre zappa mellan kana-
lerna eller spela in program på vår videobandspelare, 
istället ligger programmaterialet i ett gigantiskt elek-
troniskt arkiv på nätet där vi oberoende av tid och rum 
kan se de program vi vill (åtminstone i teorin). De olika 
medieformerna, till exempel pressen, televisionen, in-
ternet, samverkar och gränserna suddas ut mellan dem. 
Samtidigt har publikens roll förändrats från mer eller 
mindre passiva konsumenter till producenter. Konsu-
menten konvergerar med producenten eftersom man 
kan arrangera sin medieanvändning efter eget huvud, 
och dessutom interagera med medierna (skriva kom-
mentarer till tidningsartiklar, chatta med redaktioner i 
realtid, skicka bilder och filmer). På dagspressens om-
råde är detta en realitet, där den traditionella kultur- 
och litteraturkritiken förlorat i auktoritet för att övertas 
av individuella bloggare och tillfälligt sammanbyggda 
forum och hemsidor. Läsaren blir författare. Åskådaren 
blir filmare. De stora internetkanalerna YouTube och 
Vimeo är fyllda med hemproducerat material, allt från 
enkla amatörfilmer från familjekretsen till avancerade 
tekniska experiment.
 Konvergenskulturen präglar i hög grad televisio-
nen. Ett exempel på detta är hur material produceras 
av tittarna för att sedan användas i ett kommersiellt 
formatprogram.  Det japanska formatet America’s Fun-
niest Home Videos bygger helt på material som genere-
ras av tittarna. Ett annat exempel är reality-televisionen 
där de olika medierna samverkar och där kvällstidning-
arnas löpsedlar fylls med stora rubriker om de senaste 
avsnitten. De tekniska och kulturella förändringarna 
innebär alltså stora utmaningar för televisionen lik-
som för dagspressen. Man riskerar att publiken flyr 
och framför allt är det svårt att hitta betalformer som 
uppfattas som skäliga. Det är något av en paradox att de 
format som televisionen arbetat fram under en följd av 
år – till exempel tv-serierna – nu flyttat ut till dvd-boxar 

och nätabonnemang, obundna av tablåernas dramatur-
gi. Till slut kan man fråga sig om televisionen egentligen 
finns?

Diskussionsfrågor
1. America’s Funniest Home Videos är ett tydligt ex-

empel på tittargenererat material. Finns det fler ex-
empel på närmare håll?

2. Det som här kallats konvergenskulturen är ett fak-
tum som televisionen måste förhålla sig till. Hur har 
mediekonvergensen påverkat programutbudet och 
tablåerna?

3. Hur ser din egen medieanvändning ut? Hur läser du 
nyheter? Hur kommunicerar du med andra? När tit-
tar du på tv egentligen?
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