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FÖRORD 
 
Nu är denna studietid snart över och denna uppsats känns på något sätt som en sammanfattning 
av den. De senaste två och ett halvt åren har inte bara gjort mig äldre, utan även gett mig 
kunskap inom ett flertal områden. Visst har den också gett mig en del nya gråa hår – speciellt 
det senaste halvåret – men på det stora hela är jag mycket nöjd med vad utbildningen gett mig. 

Detta arbete har krävt en hel massa energi och engagemang, vilket ibland gjort att man 
funderat över vad man sysslat med. När jag nu börjar närma mig slutet är det närmast med 
euforiska känslor jag står inför det faktum att jag faktiskt snart är färdig – åtminstone för denna 
gång…!? 

Jag vill härmed passa på att tacka personer som varit betydande för mig i mitt arbete med 
denna uppsats. Till att börja med vill jag tacka min examinator Margareta Rönnberg för den 
fina hjälpen vid bytet av uppsatsämne, samt bollandet av tankar och idéer. Ett stort TACK även 
till min kära moster Elisabeth Lundmark, tillika bollplank, som varit en ovärderlig hjälp för mig 
under arbetets gång. Sist, men inte minst, vill jag tacka min familj och min släkt för att ni 
tålmodigt stått ut med mig denna jul, trots att jag haft tankarna på annat håll. Det ska bli skönt 
att kunna umgås igen, nu när detta äntligen är över.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKT 
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Syfte och metod 
I dagens samhälle ligger rådgivningstrenden i tiden och ett nytt begrepp har därmed skapats: 
”edutainment” (education + entertainment), och nannyfenomenet är en produkt av detta. 
Nannyprogrammen handlar om professionella barnvakter – så kallade nannys – som lär ut tips 
och tricks till föräldrar som behöver hjälp med att strukturera upp familjen, införa rutiner, 
vinna tillbaka respekten och återta kontrollen. Syftet med denna undersökning har varit att 
med hjälp av fokusgruppsamtal ta reda på hur barn och vuxna uppfattar den mediepedagogiska 
framställning och uppfostringsmetoderna som förmedlas i nannyprogrammen Nannyjouren och 
Supernanny. Jag ville också ha svar på vad det är i programtypen som lockar barn att titta. 
 
Slutsats 
Det jag kommit fram till, med denna studie, är att detta är en omtyckt programgenre av både 
barn och vuxna. I mina undersökningsgrupper uttryckte de vuxna att de är bra och lärorika 
program som ger en hel del tips och råd. Barnen tycker att det är ett roligt att titta på hur andra 
familjer har det. De flesta i den vuxna gruppen upplevde emellertid att nannyn har ett lite 
överlägset, nästan respektlöst sätt. Flera av barnen tycker att nannyn kan vara lite hård ibland. 
Hon kan även upplevas som lite skrämmande för de yngre barnen. 

Vissa delar av programmet upplevs dock inte helt autentiskt, speciellt av de vuxna 
informanterna. De vuxna efterlyser uppföljning för att få verifikation på att förändringarna är 
bestående. Det ger emellertid en stor tillfredsställelse då nannyns metoder visar sig fungera och 
familjerna börjar fungera normalt. 

Programmen ses tillsammans med andra familjemedlemmar och både barn och vuxna tycker 
att man kan lära sig något av programmen. Av mina informanter ville varken barn eller vuxna 
medverka i nannyprogrammen. Främst de vuxna informanterna ansåg att programmen lämnar 
en viss eftertanke, något som kan vädras i fikarummet på jobbet. 

Barnen ser programmen för att de tycker att det är kul att se hur andra familjer har det. De 
tror att andra barn tycker att det är roliga program som är kul att se för att barn medverkar i 
dem. De tror också att en del barn kan känna igen sig. De vuxna tycker att programmen är 
intressanta och lärorika vuxenprogram. De tror att barn gillar dem för att de tycker att det är 
intressant att se andra familjers relationer och att det är ett program de kan förstå. 

Programgenren förmedlar dock en bild av förlegade könsroller. Mamman verkar ha det 
övergripande ansvaret för hemmet och barnen, medan mannen har rollen som bifigur i 
familjen. En viktig fråga man emellertid bör ställa sig är vilka konsekvenser det medför för de 
barn som medverkar i programmen. Detta är absolut något som måste undersökas mer 
noggrant. 

Min sammantagna uppfattning är ändå att min undersökning visat att nannyprogrammen är 
en omtyckt programtyp som ger fler positiva än negativa effekter. 
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1. INLEDNING 
 

Jag tror alltid att vi människor har upplevt undret och känt vördnaden 
och ansvaret när vi som föräldrar stod inför det nyfödda barnets orörda 
liv och medvetande. Önskan och behovet att beskydda och älska barnet 
och viljan att ge det ett gott liv växer som en soluppgång inuti oss, 
nästan oavbrutet hurdan vår uppväxt vi själva än har haft och hur 
bristfällig vår aktuella livssituation än är.1

 
Hur goda intentioner vi än har från början så kan det ibland bli fel. Vad gör man som förälder 
när man står inför det faktum att man hamnat i en familjesituation man inte behärskar? När ens 
älskade barn tycks tappat all sans och respekt och det känns som man hamnat i en 
återvändsgränd? 

”Det krävs körkort till bil, men inte till barnvagn!”, skriver Hougaard i sin bok 
Curlingföräldrar och servicebarn, en handbok i barnuppfostran. Och faktum är att det faktiskt inte 
krävs något särskilt när det kommer till att sätta ett barn till världen. När det sedan blir tal om 
barnuppfostran, då kan problemen börja dyka upp. Att uppfostra ett barn är något av det 
svåraste som finns och eftersom inte samhället ställer upp för att informera – förrän det blir 
problem – så kanske vi förväntas ha ett slags inbyggt pedagogiskt sinne som ska visa oss vägen i 
bardomsdjungeln. Det finns ett slags ordspråk som säger ”om man kan sätta barn till världen 
kan man också uppfostra dem”, men detta kan vara lättare sagt än gjort. När verkligheten 
hinner ikapp oss inser vi att livet är mer komplicerat än så. Vi hamnar i situationer då vi känner 
oss maktlösa och vi börjar tvivla på vår förmåga som förälder. Ilskan tar överhanden och 
förnuftet ger vika vilket resulterar i handlingar som vi sedan ångrar. Som förälder försöker man 
undvika att använda makt i form av bestraffning i uppfostrande syfte, men vad tar man sig till 
när man råkar i konflikt och inte förstår hur man ska komma tillrätta med sitt barns beteende?2 
Denna studie behandlar den roll medierna intagit i frågan om att hjälpa familjer med att sätta 
gränser och uppfostra sina barn. 
 
Mediepedagogik – Vad är det? 
Jag har nu läst mediepedagogik i två och ett halvt år och ska snart ut på arbetsmarknaden och 
söka omvandla den värdefulla kunskap jag förvärvat under denna tid, till praktik. Men vad är 
då mediepedagogik? Enkelt uttryckt skulle jag vilja förklara mediepedagogik som läran om och 
med medier. I Margareta Rönnbergs bok Vad är mediepedagogik? skriver hon om att det under 
30 års tid betonats hur stort behovet är av mediekunskaper och därmed också mediepedagogik. 
Trots detta har det inte blivit så stor förändring som man hade kunnat hoppas på. I alla 
mediedebatter talas det fortfarande om hur viktigt det är att få in medierna på lärar-
utbildningarna för att de sedan ska ta sig vidare in i klassrummen.3 Medieupplevelser kan bidra 
med att fördjupa ens förståelse av sig själv, andra människor och omvärlden. Skolan bör lägga 
grunden för att lära eleverna att medvetet reflektera över sitt medieanvändande i förhållande till 
den egna förståelsen för sig själv, sina medmänniskor och det övriga samhället. Undervisningen 
i skolan bör inte sätta gränser mellan fritid och skola för då riskerar eleverna att oreflekterat ta 
över lärarens kritiska åsikter. Eleverna har tidigare setts som passiva, utsatta och sårbara 
individer som med hjälp av lärare och andra vuxna lära sig att kritiskt filtrera informationen på 
rätt sätt – enligt de vuxnas synsätt – i det stora medieutbudet. Då målet med 
litteraturundervisning alltid varit att få elever att läsa mer så har istället mediekunskapens mål 

                                                 
1 Juul, Jesper (1995). Ditt kompetenta barn. På väg mot nya värderingar för familjen. Stockholm: Wahlström &  
Widstrand, s 254 
2 Hougaard, Bent (2004). Curlingföräldrar och servicebarn, en handbok i barnuppfostran. Översättning av Monika 
Ivarsson. Stockholm: Bokförlaget Prisma, s 16 
3 Rönnberg, Margareta (2000). Vad är mediepedagogik? Uppsala: Filmförlaget, s 2 
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näst intill varit det motsatta. Vidare skriver Rönnberg, ”de nya och halvgamla audiovisuella 
medierna är dagens dominerande uttrycksformer, huvudförmedlare av det som tänks och sägs i 
vårt samhälle.”4

Men vad betyder då begreppet mediepedagogik? Enligt Rönnbergs beskrivning handlar 
mediepedagogik inte om att fokusera på själva medierna, utan istället centrera det på 
människornas samvaro med medierna. Mediepedagogik är en form av kommunikations-
pedagogik som befinner sig någonstans mellan lärande och mottagande. Medieutbudet får inte 
betraktas som varor, utan istället som kommunikationsmedel. En fråga man kan ställa sig är vad 
mottagandet av informationen betyder personligen för såväl barn som vuxna. Mediepedagogik 
handlar inte om undervisning om medier, eller ens med hjälp av medier i första hand. Det 
handlar framför allt om att synliggöra förhållandet mellan, framför allt, de unga och medierna 
för att slutligen kunna främja deras personlighet och den samhälleliga utvecklingen.5  

Rönnberg anser att man kan se TV:n som ett undervisnings- och utbildningsmedel. TV:s 
undervisning är ett försök till en mer eller mindre lyckad ”kommunikation mellan könen och 
över åldersgränserna”. I TV:n får vi se hur andra människor lever, talar, beter sig och så vidare. 
Man kan säga att TV-tittandet handlar om att ”kolla in” andra människor och jämföra sig, ta 
efter eller kanske ta avstånd från dem. TV:n har helt enkelt gjort det möjligt att se andra 
människor och deras situationer, både via nyheter, men också via exempelvis såpor och 
talkshows. Detta har medfört att medborgarna har större tolerans gentemot skillnader och 
förändringar människor emellan, men även inom samhällsstrukturen.6 TV blir en slags skola 
eller bildningsinstution.7

I dagens medier pågår en slags rådgivningshysteri och då framför allt inom televisionen. Vi 
matas dagligen med program med allt möjligt, från hur man fixar hemmet, bilen, sig själv och 
middagsmaten, till hur man blir en bra förälder. Det sistnämnda är just vad denna uppsats 
kommer att handla om. 

 
Hjälpprogram om gränssättning 
Nannyprogrammen är en programtyp som formligen exploderat senaste året. Vi har 
Nannyjouren på TV 3, Supernanny i TV 4 och på Kanal 5 har Nannyakuten sänts tidigare i höst. 
Det finns dessutom upprättade diskussionsforum på Internet för dem som vill ventilera sina 
tankar kring programmen och Supernanny har till och med en egen hemsida. 

De program som kommer att ligga till grund för fokusgruppsamtalen i denna studie, är ett 
avsnitt av Nannyjouren i TV3 samt ett avsnitt av Supernanny i TV4, som sändes under samma 
kväll under november 2005. 

Den svenska serien Nannyjouren handlar om tre professionella nannys8, Eva Lilja, Cathrine 
Nordwall och Anne-Lie Arrfeldt som hjälper familjer vars problem blivit övermäktiga. Dessa 
nannys har massor med tips och tricks för hur man löser situationer när familjerna själva har 
tappat kontrollen. I varje avsnitt får vi följa med en ny familj som av varierande orsaker inte 
fungerar. Det kan handla om stress, tidsbrist, många barn eller att föräldrarna helt enkelt har 
olika syn på barnuppfostran. Dessa familjer behöver hjälp med att organisera och skapa rutiner 
för att återfå kontrollen och återupprätta respekten för varandra. Nannyn följer familjen under 
några dagar för att försöka ändra rutiner och synsätt som ska få familjerna att fungera.9

                                                 
4 Rönnberg (2000) s 4-5 
5 Ibid, s 50 
6 Ibid,  s 59 ff  
7 Ibid, s 57 
8 Nanny – en modern form av ”nursemaid” (barnflicka), en flicka eller kvinna som är anställd av en familj för att 
ta hand om barnen. Hämtat från Wikipedia, the free encyclopedia på Internet, (2005-12-29) 
9 TV3 om Nannyjouren (2005), länk 
http://www.tv3.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2626&Itemid=308, (2005-11-22) 
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Supernanny är en brittisk realityserie från 2005 som handlar om Jo Frost som har ett uppdrag 
att hjälpa desperata föräldrar med deras ouppfostrade barn. Hon kan ses som 2000-talets svar på 
Mary Poppins10 som inte backar för barn som vägrar äta, sova eller gå till skolan – inget 
uppdrag är för svårt för supernanny Jo Frost!11

En föregångare till nannyprogrammen är Curlingföräldrar som sändes i TV4 i maj 2004. I fyra 
avsnitt diskuterade Malou von Sivers och Lennart Ekdahl med gäster som författaren till 
Barnaboken, Anna Wahlgren och psykologen Bengt Grandelius som skrivit boken Att sätta 
gränser. Programmen behandlade olika problem med att sätta gränser som exempelvis vid 
måltider, sovtider, när konsekvensen brister och föräldrarna ställer olika krav. Varje avsitt 
gästades av kändisar, tillika barnföräldrar, som fick ställa sina frågor till experterna.12

Dokusåpor är en mycket omdiskuterad programtyp där bland annat gränsen mellan fiktion 
och verklighet är otydlig. Programmen framstår som mer verkliga eftersom de medverkande 
inte är skådespelare. Men detta medför också att dessa program kritiseras för att presentera sex- 
och våldsskildringar som upplevs gränsöverskridande och svårhanterliga för publiken, och då 
speciellt för barn och unga. 

Det statliga Medierådet har under 2005 gett ut en rapport om heter Ungar & Medier 2005. 
Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. I den kan man läsa om en 
undersökning som visar att de program som är mest populära bland barn mellan nio och elva år 
är Nannyakuten (TV3) och Farmen (TV4). Dessa två program har ett mer barnvänligt innehåll, 
utan exempelvis sexskildringar som annars brukar kopplas ihop med dokusåpor. Anledningen 
till att Farmen är så populärt bland barnen beror troligtvis på att det förekommer en hel del djur 
i programmen. Det som Medierådet anser är mest intressant, är att Nannyakuten är så populärt 
bland de yngre tittarna. Detta program skiljer sig tydligt från andra dokusåpor som oftast har ett 
tävlingsinriktat innehåll. Här handlar det istället om riktiga familjer som har problem att 
uppfostra sina barn och därför får en professionell nanny som kommer och hjälper dem tillrätta. 

Vad det är som drar barnen till detta program är tämligen oklart. Det skulle kunna vara så att 
barnen känner igen sig i vissa av situationerna och tycker att det är spännande att följa hur det 
ska gå. En annan möjlighet är att de tycker sig vara lyckligt lottade, som inte har det lika 
kaotiskt och tragiskt som vissa av familjerna som skildras i programmen. Bland de unga – 
mellan tolv och femton år – har de mest populära programmen en mer relationsinriktad 
karaktär med inslag av både sex och intriger. Här återfinns program som Paradise Hotel (TV4) 
och Big Brother (Kanal 5) i topp, dock tätt följda av Nannyakuten på tredje plats.13

Enligt Medierådets undersökning är det fler flickor än pojkar som tittar på dokusåpor, men 
det är svårt att dra definitiva slutsatser om varför det är så. Kan det kanske vara så att pojkar inte 
törs erkänna att de tittar? (Uppsatsförfattarens anmärkning) När Medierådet undersökte 
anledningen till varför de unga tittar på dokusåpor så svarade många att det var för att ha något 
att prata med kompisar om, samt att det handlar om sex. Många tyckte också att det var 
spännande att se och att de medverkande verkar ha kul.14

Då jag själv är mamma till tre pojkar kan jag mycket väl känna igen mig i känslan av 
maktlöshet när någonting går överstyr. I denna studie vill jag undersöka den mediepedagogiska 
framställningen av denna programtyp och ta reda på hur barn respektive vuxna uppfattar dem.  

                                                 
10 Mary Poppins är en sagoboksfigur. Hon är barnsköterskan som dimper ned från himlen till en familj i London 
med tvillingarna Jane och Michael. Hon är sträng och bestämd men kan en massa konster och tar med barnen på 
märkliga upplevelser. Mary Poppins skapades av författarinnan Pamela L. Travers. Den första boken utkom 1934. 
Hämtat från NE:s Internetsida, länk http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=714422, 
(2006-01-20) 
11 TV4 Supernanny, fallet Cooke (2005), länk http://www.tv4.se/tv4/tvguide/episode.aspx?episodeid=270796, 
(2005-11-22) 
12 Barnsidan (2005), länk http://www.barnsidan.se/cldoc/556.htm, publicerad 2004-05-05, (2005-11-23) 
13 Medierådet (2005). Ungar & Medier 2005. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockhom: 
Utbildnings- och kulturdepartementet, s 27 
14 Ibid , s 29 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur barn och vuxna uppfattar den mediepedagogiska 
framställningen samt vilka uppfostringsmetoder som förmedlas i nannyprogrammen 
Nannyjouren i TV3 och Supernanny i TV4. Jag vill samtidigt ta reda på vad det är i programmen 
som lockar, i synnerhet barnen, att titta. 
 
1.2 Frågeställning  
Huvudfrågan i denna undersökning blir följande: hur uppfattas den mediepedagogiska 
framställningen av denna programtyp? Frågan jag ställer mig är om detta är en idealisk 
programtyp sett ur en mediepedagogisk synvinkel, eller är det en återgång till barnuppfostran 
utan respekt för barn som egna individer. Jag vill också undersöka vad det är med dessa serier 
som lockar, och varför just barn och unga har det som ett av sina favoritprogram.15

 
1.3 Avgränsning 
Jag kommer att använda mig av ett avsnitt av Nannyjouren och ett av Supernanny för mina 
undersökningar. Jag kommer inte att analysera själva programmens uppbyggnad, utan kommer 
istället att koncentrera mig på mina fokusgruppers synpunkter och deras känslor av 
programmen som framkommer under mina intervjuer. Jag kommer att försöka använda mig av 
både kvinnor och män som alla är föräldrar, till mina fokusgruppintervjuer. De är alla 
människor jag tidigare haft någon form av kontakt med. Barnen som kommer att medverka 
studien, kommer att vara mellan nio och tolv år gamla och de bor i mitt närområde. 
Anledningen till mina urval är att december månad brukar vara en hektisk tid för många, vilket 
kan resultera i att det blir svårt att få tag på människor som är beredd att avsätta tid för någon 
de inte känner sedan tidigare. Jag har planerat att cirka tolv till fjorton personer kommer att 
ingå i min undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Medierådet (2005) s 27 
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2. BAKGRUND OCH TEORETISKT PERSPEKTIV 
 
Det finns en hel del forskning kring massmedier, mediekonsumtion, såpor/dokusåpor, reality- 
TV och barnuppfostran. I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av dessa begrepp. De 
presenteras från ett mer övergripande perspektiv – massmedier och mediekonsumtion - till en 
mer detaljerad beskrivning av såpor, dokusåpor och reality-TV. Därefter följer ett avsnitt om 
barnuppfostran följt av en beskrivning av respektive nannyprogram som ingått i studien. 
Nannyfenomenet är ett relativt nytt begrepp i de svenska medierna och därmed finns ännu inte 
någon forskning i ämnet eller om dess eventuella inverkan. Därmed är inte sagt att 
programtypen är förskonad från kritik. Nannyjouren har till exempel dryftats i Sveriges Radio 
P1:s program Föräldrarna, vid två olika tillfällen.16 Dessutom har den norska motsvarigheten 
Nannyhjelpen blivit anmäld till Pressens opinionsnämnds motsvarighet i Norge, PFU.17

 
2.1 Massmedier 
Massmedier (eng. mass medium, av mass '(folk)massa' och medium 'förmedlingslänk', 
'uttrycksmedel'), tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller 
underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av massmedieinnehållet. 
Utmärkande för massmedier är att de utgör en del av en offentlig masskommunikations-
process. Redan i äldre tid fanns det medier som fyllde en motsvarande funktion, t.ex. flygblad. 
Framväxten av moderna massmedier har nära anknytning till utvecklingen av det moderna 
industrisamhället, ofta kallat "massamhället", under 1800-talet. Särskilt urbaniseringen skapade 
förutsättningar för masspridda medier, som möjliggjorde för människor att hålla sig orienterade 
om skeendet och som samtidigt kunde erbjuda avkoppling. Numera betraktas dagspress, 
veckopress, tidskrifter, radio, TV, satellit- och kabelsystem som massmedier. Även böcker, 
videogram och fonogram brukar räknas dit. Däremot är det mera omtvistat i vad mån telefon, 
telefax och videotex är massmedier, eftersom dessa mera har karaktären av privata medier för 
begränsade grupper av människor än av offentligt tillgängliga medier. Den medieteknologiska 
utvecklingen har dock gjort det svårt att upprätthålla en klar gräns mellan massmedier och 
andra medier. Massmedier kan sägas ha två grundläggande funktioner: information och 
underhållning. I fråga om information har efter hand nyhetsförmedling kommit att dominera. 
Samtidigt har gränsen mellan information och underhållning blivit mindre tydlig.18

 
2.2 Mediekonsumtion 
Att TV:n upptar stor del av vår vakna tid är ett faktum. En genomsnittlig dag ägnar sig närmare 
90 procent av svenska folket åt att titta på något TV-program. Svensken använder i snitt sex 
timmar av sin dag till mediekonsumtion i form av tidningar, radio och TV. Dagstidningar, 
radio och TV kan inte bara ses som informationskanaler som sprider nyheter utan kan även ses 
som en egen miljö. Medierna präglar hela vår vardag och erbjuder oss både information och 
underhållning. Massmedierna ingår i olika sociala kommunikationsprocesser vilka i sig fungerar 
som informationskanaler mellan olika grupper och individer i samhället.19

SCB har nyligen gjort en undersökning som visar att hälften av alla barn mellan tio och 
arton år i Sverige tittar på TV mellan en till två timmar på vardagarna. Nästan vart tredje barn 
sitter mer än tre timmar om dagen framför TV:n. 4-5 procent ägnar mer än fem timmar åt 
TV-tittande och i andra änden på skalan finner man att 17-18 procent tittar mindre än en 

                                                 
16 Föräldrarna i Sveriges Radio P1, Jag vill ha en egen nanny, 2005-06-13 samt Onödiga kuvöser, nannyövergrepp och 
en ny ombudsman, (2005-12-19) 
17 Lindblom, Karin, Aftonbladet Föräldrar, Hård kritik mot norska Nannyhjelpen, länk 
http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,719895,00.html, publicerad 2005-11-19, (2005-11-23) 
18 NE:s Internetsida, länk http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1, (2005-12-20) 
19 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003). Massmedier. En bok om press, radio & TV. Åttonde upplagan. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag, s 11 
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timme. Det finns även någon enstaka procent av barn i denna åldersgrupp som inte tittar alls. 
TV-tittandet ökar när barnen blir tonåringar. En tredjedel av den gruppen tittar tre timmar 
eller mer. Det är ingen skillnad mellan pojkars och flickors TV-vanor och inte heller några 
regionala skillnader. Däremot är det nästan 36 procent av barn till ensamstående föräldrar som 
tittar tre timmar eller mer på vardagarna, medan det är 27 procent av barnen som bor med 
sammanboende föräldrar. Barn i arbetarklassfamiljer ser mer på TV än de i 
tjänstemannafamiljer.20

Ett bra sätt att kontrollera sina barns mediebruk är att föra en dialog med dem så att de lär 
sig handskas med de intryck och upplevelser de får genom media. När Medierådet frågade barn 
och unga om de brukar prata med sina föräldrar om vad de sett på TV, video eller DVD så 
svarade ungefär hälften av dem att de brukar göra det. Det var ingen skillnad på svaren mellan 
pojkar och flickor. Det framgick dock att de barn och unga som har regler kring sitt 
mediebruk, oftare diskuterar om vad de ser på TV, video eller DVD.21

 
2.3 Såpor 
Benämningen ”såpa” är ett vedertaget uttryck som egentligen har sitt ursprung i engelskans 
”soap opera” (tvålopera) som från början startade som halvtimmeslånga radioprogram i USA på 
30-talet. Dessa riktade sig främst till en kvinnlig publik och det var då vanligt att exempelvis 
reklam för tvål och liknande produkter sändes i anslutning till dessa program. Genren övertogs 
sedermera av televisionen. På senare tid har såpan utvecklats i både form och struktur vilket har 
medfört vissa problem vid försök till gränsdragningar mot närliggande genrer. Nya varianter på 
temat har utvecklats och antalet såpor i våra TV-kanaler ökar ständigt, vilket visar på att 
tittarnas intresse för dessa program är stort. 

Ett nytt intresse har på senare år väckts hos bland annat medieforskare, nämligen att 
undersöka tittarna, varför tittar man, när tittar man, vad får man ut av det, och så vidare. Man 
vill undersöka publikens relation till såpan och vilken ”social funktion” den kan spela i fråga 
om underhållningsvärde, tittarnas grad av egen medverkan (kanske via Internet eller 
telefonröstning) och om publiken kan identifiera sig med vissa karaktäristiska personligheter.22

I och med den tekniska utvecklingen och dokusåpans etablering har det skett en förändring. 
Det finns nu hemsidor, chattforum med mera för att mer intimt kunna ta del av dokusåpans 
värld. Många dokusåpor har webbkameror uppmonterade så att tittaren har möjlighet att hälsa 
på via såpans hemsida. Relationen mellan TV-mediet och Internet kommer att påverka den 
framtida dokusåpan i såväl form som innehåll. 

 En av de TV-genrer som utvecklats mycket i Sverige under senare år är just den så kallade 
”såpan” och det gäller såväl SVT som de kommersiella kanalerna. Ur denna programtyp har 
sedan fenomenet dokumentärsåpa, även kallad dokusåpa, vuxit fram. Kortfattat kan man säga 
att såpan kännetecknas av att det är tätt mellan avsnitten och att ett visst antal huvudpersoner av 
en bestämd typ och med lätt urskiljbara karaktärsdrag ingår i rollbesättningen. Dessutom 
utspelar sig handlingen i några få begränsade miljöer som tittaren blir bekant med. Handlingen 
rör sig ofta kring relationer mellan människor, deras problem, kärleksförvecklingar, rikedom 
och så vidare. Storyn fortsätter avsnitt för avsnitt och kan egentligen hålla på i oändlighet. 
Avsnittens spänning stegras ofta mot slutet så att tittaren skall vilja följa seriens nästkommande 
avsnitt. 

Det finns två genrer av såpor. Den som hittills beskrivits är den ”öppna” såpan som har 
amerikanskt eller brittiskt ursprung. Den skiljer sig på en viktig punkt från de så kallade 
”slutna” såporna som förekommer i Indien, Kina och Latinamerika. De har vanligtvis ett 
förutbestämt antal avsnitt, men kan sträcka sig över ett antal år. Därmed kan tyckas att den 

                                                 
20 Långa pass vid TV:n, Norrbottens-Kuriren, länk http://www.kuriren.nu, publicerad 2005-12-13, (2005-12-13) 
21 Medierådet, 2005, s 31 ff 
22 Nordlund, Jan-Erik (2001). Samtal om såpa – vad tycker tittarna om såpa och dokusåpa? Institutionen för kultur och 
kommunikation. Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet. Rapport 2001:10, s 2 ff 
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”slutna” såpan blir allt mer spännande för varje avsitt eftersom den till sist leder fram till den 
slutliga lösningen, medan den ”öppna” varianten kan hålla på i oändlighet. 
 
2.4 Dokusåpor 
En delvis ny typ av såpa har således vuxit fram, den så kallade dokumentärsåpan eller 
dokusåpan som den också benämns. Denna typ kan ses antingen som en egen genre eller som 
en variant av den vanliga såpan. Visst finns det likheter dem emellan, men också en hel del 
olikheter. Den stora skillnaden är att dokusåpan är uppbyggd på ett friare sätt samt att de 
medverkande är vanliga människor som bara spelar sig själva istället för skådespelare som spelar 
en roll. Den första dokusåpan handlade om ett gäng ungdomar som inte kände varandra sedan 
tidigare, som flyttade ihop i ett hus där de skulle bo i under en bestämd tid. I huset fanns 
uppriggade kameror och mikrofoner så TV-publiken kunde följa den nykonstruerade gruppens 
vardag med konflikter, intriger, kärleksaffärer, med mera. 

Under senare tid har det uppkommit flera varianter, men grundidén är fortfarande 
densamma, det vill säga att man för ihop ett antal för varandra okända personer på ett begränsat 
geografiskt område som en ö eller ett hus. Sedan finns det regler som begränsar deltagarna om 
vad de får och inte får göra, samt att de får uppgifter som de måste lösa. Oftast innehåller 
programmen någon form av utslagning så att slutligen en vinnare kan koras. Urvalsförfarandet 
utförs med stor noggrannhet. Eftersom deltagarna spelar sig själva så gäller det att få en 
intressant kombination av olika personligheter för att det ska bli så intressant som möjligt att 
titta på. 

Dokusåpan har lånat drag från många olika genrer som exempelvis dokumentären, fiktionen 
samt pratprogrammen, även kallade ”talk shows” för att bidra till den upplevda realism som 
programmen förmedlar. Till skillnad från den traditionella såpan så är dokusåpan sluten, det vill 
säga att den redan från början är tidsbegränsad. Däremot är den öppen i den meningen att 
händelserna inte är styrda. Visst får deltagarna instruktioner och regler för att försöka styra upp 
så att det skall bli så intressant som möjligt, men i stort kan man inte i förväg bestämma vad 
som ska hända. Detta är antagligen en av faktorerna till att tittarna tycker att det är intressant.23

Ytterligare en dragningskraft utgörs troligen av att det handlar om vanliga människor vilket 
möjliggör en större grad av identifiering med deltagarna. Det är möjligt att säga att dokusåpan 
förmedlar en mer realistisk medievärld, som är bebodd av riktiga människor med mer eller 
mindre verkliga problem och relationer. Det hela handlar förmodligen om en annan sort av 
realism än den ”objektiva verkligheten”, men tillika en verklighet som tittarna kan uppfatta 
som realistisk. Fler kännetecken för dokusåpan är att det sällan bara är en central figur som är i 
fokus för handlingen. Man använder sig istället av en form av monologer där deltagarna vänder 
sig direkt till TV-publiken vilket etablerar en känsla av en mer intim kontakt mellan deltagare 
och TV-tittare.24

Då det gäller intriger finns det ännu fler likheter mellan den traditionella såpan och 
dokusåpan. De handlar oftast om relationsproblem, kamp om makt eller sympati. Man kan säga 
att de gemensamt presenterar vissa personliga och sociala problem utifrån de olika karaktärernas 
synpunkter utan att komma till någon gemensam slutsats vilket istället ger ytterligare ett 
perspektiv på verkligheten. Ibland kan det även förekomma en kamp om pengar då den som 
blir kvar längst vinner en stor summa pengar. Ett inslag som dock är unikt för dokusåpan är de 
praktiska problemen/uppgifterna som deltagarna skall lösa.25

 
 
 
 
                                                 
23 Nordlund (2001) s 11 
24 Ibid, s 12 
25 Ibid, s 13 
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2.5 Reality TV 
Det är svårt att precisera vad reality-TV egentligen är. Man skulle kunna förklara det med att 
det är en slags hybrid med en dokumentär form och ett innehåll av teoretisk, kritisk och 
metodisk karaktär.26

Att direktöversätta reality-TV med verklighetsprogram kan vara något missvisande eftersom 
programmen varken är objektiva eller helt av dokumentär natur. Det är istället en salig 
blandning av verklighet och konstruktion som ger en underhållning med dokumentärt 
innehåll.27 Det absolut första reality TV-programmet var Candid Camera (eller Dolda Kameran 
som det kallas på svenska) som i USA kom redan i slutet av fyrtiotalet.28

Reality-TV har länge stått i fokus för en upprörd debatt. Medierna ger en bild av att 
programmen är väsentliga och verkliga händelser som förmedlar negativa effekter såsom 
exempelvis mobbing, skandaler, trakasserier och förnedring. Sedermera tillåter medierna 
inflytelserika personer som till exempel läkare, psykologer och forskare att tycka till och 
bekräfta vilka negativa effekter programmen framkallar. Man kan säga att det pågår en ständig 
kamp mellan aktörerna på journalistikens plattform. Trots journalisternas försök att kritisera 
programmen så ökar realityprogrammens etablering och spridning i media, vilket i sin tur 
resulterar i en viss sänkning av journalisternas dignitet. Paradoxalt nog håller dessa två aktörer 
varandra vid liv. Realityprogrammen är beroende av att pressen uppmärksammar dem för att 
upprätthålla sin aktualitet och pressen i sin tur är beroende av att skriva om program som drar 
höga tittarsiffror, vilket ger tidningen ett högre läsvärde som i sin tur resulterar i en ökad 
upplaga.29

Det är lätt att se realityprogrammen som en produkt av vårt kommersiella och postmoderna 
samhälle och många är kritiska till deras uttryck och eventuella biverkningar. I Edins bok 
Verklig underhållning. Dokusåpor, publik, kritik beskriver socialfilosofen Jean Baudrillard 
realityprogrammen som ett slags postmodernt ”gisslandrama”, en nutida motsvarighet till Roms 
medeltida gladiatorspel, fast mindre blodigt. En del menar att programmen har en sadistisk 
tittarinriktning med en publik helt utan empati som njuter av deltagarnas misär, likt ett barn 
som drar vingarna av en fluga för att se vad som händer. Det finns även de som tycker att 
kritiken  – om att det skulle vara tal om mobbing- och skandal-TV – är tämligen överdriven. 
De anser att programmen istället bör ses som ytlig underhållning utan någon vidare relevans ur 
ett samhällsperspektiv.30  

Kritiken har ofta handlat om programmens gränsöverskridande läggning med sitt hopkok av 
dokumentär och underhållning, personligt och offentligt samt fakta och fantasi. Denna 
hybridisering har dock i sin tur genererat en mycket framgångsrik form av programgenre. Till 
skillnad från de övriga genrerna som också sänds på bästa sändningstid, är realityprogrammen 
relativt billiga att producera. Detta beror på att de varken behöver manusförfattare eller 
skådespelare. Det intressanta är att det i Sverige var public-service31 företaget Sveriges Television 
som 1997 för första gången presenterade genren för det svenska folket, genom programmet 
Expedition: Robinson. Anledningen var att kunna konkurrera med reklamfinansierade TV4:s 
Bingolotto som drog en stor publik på lördagskvällarna. Kritiken mot programmet var mycket 
hård i början vilket också resulterade i att SVT:s kvinnliga nöjeschef avskedades. Utifrån 

                                                 
26 Holmes, Su & Jermyn, Deborah (2004). Understanding Reality Television. London: Routledge Taylor & Francis 
Group, s 2 
27 Edin, Anna (2005). Verklig underhållning. Dokusåpor, publik, kritik. Stockholm: Stiftelsen Institutet för 
Mediestudier, s 12 
28 Holmes & Jerimyn (2004) s 33 
29 Edin (2005) s 18 ff 
30 Ibid, s 20 
31 Public service – betyder "i allmänhetens tjänst". Public service-modellen innebär att ett etermedieföretag, på 
uppdrag av statsmakterna, med ensamrätt svarar för radio- och TV-verksamheten i landet. Licensfinansiering 
och offentlig reglering av programpolitiken är typiska inslag. Motpolen till public service är ett kommersiellt 
etermediesystem. Hämtat från NE:s Internetsida, (2005-12-20) 
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tittarsiffrorna var det dock en lönande satsning. En tanke är att dagens realityprogram faktiskt 
gett den alltmer borttynande TV-dokumentären nytt liv, samtidigt som den moderniserat de 
traditionella TV-serierna som tidigare saknade någon form av realism. Denna hybridisering bör 
inte ses som ett hot utan som en tillgång, speciellt i och med den unika kontakten som uppstår 
mellan programmen och deras tittare.32

En viktig del av realityprogrammen är äktheten i programmet. Den grundläggande regeln är 
att allt ska upplevas som om det är på riktigt, inget ska kännas spelat eller iscensatt och lögner 
och oärlighet förkastas hänsynslöst.33 Samtidigt som det förmedlas hur viktigt det är att vara sig 
själv så finns det en stark betoning på vilka ideal som förmedlas. Deltagarna bör vara hyggliga, 
ärliga och hjälpsamma, helt enkelt vara en god gruppmedlem. Programmet har en stark 
fokusering på social kompetens och en vilja att utveckla sig själv.34 För att uppnå en 
verklighetseffekt i programmen används spänningsförhållanden mellan det som är verkligt och 
det som är fiktion.35

Realityprogrammens styrka ligger huvudsakligen i den nära kommunikationen mellan 
televisionen och tittarna. Genom att fokusera på vanliga människor och deras vardag så kan vi 
alla bli möjliga deltagare. Att sedan publiken får vara med och styra programmet med hjälp av 
telefonröstning, sms och i vissa fall även som publik, medför att tittarna inte bara känner sig 
som åskådare utan som en del av programmet.36

Reality TV-program som Robinson, Big Brother, Popstars och Idol för att nämna några, är som 
sagt mycket populära hos den yngre publiken. Grundkonceptet för dessa serier är att det istället 
för skådespelare används vanliga människor och att handlingen inte är traditionellt regisserad. 
Deltagarna är bevakade av tv-kameror in i minsta detalj, när de går på toaletten, tvättar sig, 
äter, har sex med mera. Det uppkommer ofta stressade situationer vilket kan leda till konflikter 
i gruppen. Publiken tillåts ofta delta genom att rösta ut deltagarna efter inte helt klara 
bedömningsgrunder. Dessa program har en förmåga att skapa en mer personlig relation mellan 
de medverkande och deras tittare. Man kan dock konstatera att det fortfarande existerar en akut 
brist på forskning om reality-TV. 

Dessa program har fått en central plats i dagens medieutbud och det har skett en snabb 
utveckling, speciellt de senaste femton åren. De är dessutom ofta billigare att producera än 
fiktiva långkörande serier. Dessvärre tänjer TV-producenterna på gränserna och bryter tidigare 
tabubelagda regler för att attrahera och behålla tittare och annonsörer vilket medför att 
programmen blir mer och mer brutala i sin framtoning.37

Trots att det finns likheter mellan såpor och reality-TV kan man inte nog understryka att 
det finns ännu fler skillnader genrerna emellan. Dessa genrer representerar fiktivt respektive 
verkligt fysiskt våld, vilket de senaste åren ökat föräldrars, lärares, medielärares och journalisters 
oro över barns och unga människors relation till programmen. 
 
2.6 Forskning om barn och reality-TV 
Redan från tidig ålder tittar barn från hela världen på program som är ämnade för en vuxen 
publik och detta intresse ökar kraftigt i åttaårsåldern. Det senaste årtiondena har TV-
programmen utvecklats i snabb takt och ur de traditionella såporna har en mer extrem form av 
verklighets-TV eller reality-TV som det kallas, vuxit fram. Reality-TV är ett väl omdebatterat 
ämne som oroar föräldrar och andra vuxna.38 Frågan man kan ställa sig är vad barn och 
ungdomar lär sig av dessa realityprogram. Vilka värderingar förmedlas av de medverkande i 
                                                 
32 Edin (2005) s 21 ff 
33 Ibid, s 25 
34 Ibid, s 64 
35 Ibid, s 78 
36 Ibid, s 87 
37 von Feilitzen, Cecilia (Yearbook 2004). Young people, soap operas and reality TV. Göteborg Universitet: 
Nordicom, s 10 
38 Medierådet, länk http://www.medieradet.se/templates/Page____650.aspx, (2005-12-21) 
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dessa serier och är de överensstämmande med de värden som föräldrar och skolan förmedlar? 
Kan det inte vara för tidigt att barn får en sådan direkt och samtidigt falsk bild av det vuxna 
livet? Kan de unga människornas idéer och handlingar bli influerade av dessa program? Dessa 
frågor är berättigade, dels på grund av innehållet i vissa av dessa serier, dels på grund av att barn 
inte kan skilja mellan fantasi och verklighet i samma utsträckning som vuxna. Även om barn i 
tidig ålder kan förstå att tecknade serier är på låtsas, så finns det barn ända upp i tolvårsåldern 
som inte kan skilja på fiktion och verklighet i exempelvis dramaserier med mänskliga 
skådespelare.39

I hur stor utsträckning barn och ungdomar ser på såpor och reality-TV varierar stort från ett 
land till ett annat. Det beror bland annat på vilka program som sänds på tider då både barn och 
vuxna brukar titta, men skillnaderna är även förknippade med andra faktorer som kön, social 
och kulturell bakgrund, intressen, upplevelser med mera. Det beror också på om landet sänder 
kvalitetsprogram för barn på tider som passar för dem. Små barn ser helst på program som är 
speciellt riktade till dem och den del av vuxna program som barnen ser är då de umgås med 
familjen framför TV:n. De nordiska länderna samt Australien och Japan har ett stort utbud av 
egenproducerade barnprogram av god kvalité som sänds på lämpliga tider och de små barnen 
föredrar också dessa program. Det har emellertid visat sig att när det växande barnet börjar 
identifiera sig med andra grupper av människor, förutom familjen, så har intresset för vuxen-
TV ökat även i dessa länder. Det gäller då främst underhållnings- och actionprogram. Åldern 
för när detta infaller varierar mellan olika kulturer, men i Sverige brukar det handla om barn i 
åttaårsåldern.40

Varför är då såporna så populära bland unga människor? En tysk studie utförd av Maya Götz 
visar att såporna spelar en viktig roll i de ungas formande av sin vardag. Först ses såpan vilket 
blir en del av den dagliga strukturen. Sedan intar såpan en interaktiv funktion vilket medför en 
hel del snack medan man ser programmet och i reklampauser. Till sist tar barnen och 
ungdomarna till sig och tolkar innehållet och utvecklar därmed en egen förståelse för 
programmen. Av detta kan man då utläsa att barn och ungdomar finner nöje, tar lärdom och 
råd av programmen. De känner igen sig själva, får självbekräftelse och fyller i eller döljer det 
som saknas i deras egen värld (i det sistnämnda fallet ger såpatittandet utlopp för känslor, 
relationer, dagdrömmar eller också används det för att fylla upp en känsla av inre tomhet, 
bristfälliga eller problematiska situationer). Samma författare har hittat en ålderstypisk 
utveckling av såpaentusiasmen. Hos barn mellan sex och nio år är det vanligt att den dagliga 
såpan är integrerad i familjerutinen som godnattsaga och ger därmed en möjlighet till utbyte av 
åsikter av den mer vuxna världen. Bland barn i åldrarna tio till tretton år blir det alltmer vanligt 
att den dagliga såpan blir en informationskälla, ett slags fönster mot vuxenvärlden.41

Eftersom nannyfenomenet som sagt är relativt färskt, har det därmed inte heller utförts 
någon nämnvärd forskning kring det. Den enda studie som jag (med hjälp av min examinator) 
lyckats lokalisera är en tysk undersökning som är genomförd av pedagogikforskaren Jan-Uwe 
Rogge (2005). Det rör sig om 180 samtal med föräldrar om bland annat Supernanny och en 
tysk motsvarighet (Supermamas). Cirka 50 procent av de tyska föräldrarna var uttalat negativt 
inställda till programmen, eftersom de inte uppskattar att barn och föräldrar visas upp som 
passiva objekt – ungefär som apor i burar. En annan grupp, ungefär 30 procent, säger sig ha 
trott att de skulle få hjälp och tips, som de sedan skulle kunna använda i den egna vardagen. De 
blev emellertid besvikna och menar att nästan inga av de praktiska tipsen går att följa. Fallen i 
TV går enligt dem inte att överföras på den egna barnuppfostran, eftersom ingen 
bakgrundsinformation ges om de "besvärliga" barnen och deras föräldrar. Allt anses vara ytligt 
eller alldeles för drastiskt.  En sista grupp, ungefär 20 procent, tittar gärna på programmen, 
eftersom de känner igen sig, men de gläder sig samtidigt åt att det finns andra har det ännu 
                                                 
39 von Felitzen (2004) s 12 ff 
40 Ibid, s 14 ff 
41 Ibid, s 17 

 10



värre än de själva. De anser sig inte lära sig något av programmen, utan menar att de ser dem av 
nyfikenhet, som jämförelseobjekt eller som "ren underhållning".42

Rogge ifrågasätter om programmen skulle kunna betraktas som ett bidrag till diskussionen 
kring uppfostran. Vissa psykologer som han talat med, menar att flera av fallen inte borde visas i 
TV, utan i stället få psykolog- eller psykiatrisk experthjälp i stället. Inte ett ord sägs till exempel 
om tänkbara utvecklings- eller koncentrationsstörningar hos barnen, utan allt reduceras till 
enkla uppfostringstekniker eller trick. Här visas ingen respekt för vare sig barn eller föräldrar, 
som utlämnas till allmänt beskådande och åtlöje. Dessa supernannys utpekas för att helt sakna 
empati. Det sägs att relationen mellan barn och föräldrar betonas för lite, och att fokusen istället 
ligger på barnets problembeteende. En ”riktig” pedagogisk eller psykologisk expert försöker 
inte fixa något på en vecka med enkla trick, utan observerar, strukturerar och följer 
förändringsprocesser över en lägre tid – och framför allt ersätter de inte föräldrarna. Dessa 
supernannys dikterar allt ovanifrån istället för att initiera till dialog. Detta är som en teknik- 
eller trollerishow, menar experterna och Rogge.43

Dumheter som att sitta på "tysta stolen" eller ”tysta trappsteget”, eller gå till "lugna 
rummet", används snarare som en bestraffning än träning i reflekterande eller "time out" för 
nedkylning – det är helt enkelt en modern form av skamvrå. Värst är dock inte den auktoritära 
fostransstilen anser Rogge, utan att programmen ger intrycket eller illusionen av att allt kan 
fixas fort och lätt.44

 
2.7 Barnuppfostran 
Synen på barn har förändrats en hel del de senaste århundradena. Förr skaffade vi barn för att 
trygga släktets fortbestånd och vår ålderdom. Nu sätter vi barn till världen, med ändamålet att 
göra oss till lyckliga individer.45 När man skaffade barn på sjuttiotalet fanns det en hel del goda 
råd som nyblivna föräldrar förväntades följa. I Hougaards bok anges några av dem: 
 

- Barnet skulle få bröstet på bestämda tider och inte matas i tid och otid.  
- Barnet skulle inte ligga för länge på sin mammas mage. 
- Barnet skulle inte lyftas upp för ofta för då blev det bortskämt, barnet ansågs ta makten i hemmet. 
- Barnen skulle bara synas, inte höras. 
- Att skrika ansågs vara bra för lungorna. 

 
Kunskapen om barns utveckling har förändrats. Förr visste man inte att barn börjar lära sig 
saker så fort de föds.46 Numera vet vi att barn redan från födseln är mänskliga och sociala. De 
behöver vara nära en vuxen som tar hand om dem med ömhet och omsorg, för att kunna 
vidareutveckla dessa kvalitéer. Förr använde man sig av olika uppfostringsmetoder för att 
försöka forma barnen som man ville ha dem. Idag har man kommit fram till att även barn är 
individer som har rätt att bli respekterade för vilka de är.47  

Allt som barn lär sig är inte bra. De är receptiva och suger åt sig det mesta, därför följer även 
den negativa inlärningen med. För att få bukt med detta så finns det en uppsjö av information 
kring just barnuppfostran. Det ges ut böcker och tidsskrifter och så gott som dagligen kan vi ta 
del av detta utbud via tidningsartiklar, radio eller TV. Vad man dock kan konstatera, är att barn 
tänker helt annorlunda än oss vuxna och att de därför i de vuxnas ögon kan bete sig underligt 
ibland. Barn är inte som små vuxna, utan som små människor.48

                                                 
42 Rogge, Jan-Uwe (Oktober 2005) Pädagogische Erniedrigung oder niederschwelliges Beratungsangebot. Kritische 
Anmerkungen zur "Super nanny" und Konsorten, Medien + Erziehung, vol.49, s 28 
43 Ibid, s 29 
44 Ibid, s 32 
45 Hougaard (2004) s 7 
46 Ibid, s 26 ff 
47 Juul (1995) s 22 
48 Hougaard (2004) s 12 
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Det kan vara svårt som vuxen att läsa sina barns signaler när någonting i tillvaron går snett. 
Med de bästa avsikter kan vi göra bort oss, men då är det viktigt att vi tar ansvar för våra 
misstag istället för att sedvanligt, lägga skulden på barnen. Barn som benämns som asociala och 
beteendestörda härmar ofta sin omgivnings beteenden. Det är alltid de vuxna som börjar! Om 
till exempel barnet uppför sig destruktivt och/eller asocialt så beror det oftast på att en eller 
flera vuxna i deras närhet uppför sig likadant. Ofta kan det handla om att de vuxna med sitt sätt 
försöker lära barnet en läxa, men egentligen visar detta bara prov på den vuxnes eget 
destruktiva beteende.49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Juul (1995) s 74 ff 

 12



3. METOD OCH MATERIAL 
 
3.1 Metodiska överväganden 
Om man jämför olika metoder såsom enkät- och opinionsundersökningar med fokusgrupper 
kan valet av det senare motiveras av intresse att gå in på djupet i ett ämne. En enkät som går ut 
till hundratals människor för att besvaras genom att kryssa i ett eller flera alternativ, kan ge en 
bred kunskap med möjlighet att uttala sig generellt om en hel befolkning. En fokusgruppstudie 
ger däremot en mindre grupp människor möjlighet att uttala sig, vilket också ger dem 
utrymme att uttrycka avvikande åsikter.50

Jag är väl medveten om att jag skulle kunna använda mig av andra tillvägagångssätt, som 
exempelvis kvantitativ undersökning och då med hjälp av enkäter nå liknande, om än mer 
översiktlig, information. I relation till studiens syfte kan emellertid en kvalitativ modell av 
undersökning i form av fokusgruppsamtal ge en mer djuplodande och personlig information. 
 
3.2 Kvalitativ undersökning 
Kvalitativ undersökning är, till skillnad mot kvantitativ, en väg till att skaffa sig en djupare 
kunskap inom ett specifikt ämnesområde. Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun kan 
man skapa vetenskaplig kunskap som är både ny och systematiskt frambringad.51

För att bli en bra forskare inom det kvalitativa området, krävs att man har en god överblick 
över sitt eget forskningsområde. Man kan säga att varje kvalitativt forskningsproblem fordrar sin 
egna unika metod.52  

Kvalitativ forskning kan utföras och tillämpas på en rad olika sätt. Kvalitativa intervjuer har 
en låg grad av standardisering då det är möjligt för den som blir intervjuad att svara med egna 
ord. Syftet med denna intervjuform är att skaffa sig en uppfattning om den intervjuades åsikter 
och inställning till ett specifikt ämnesområde. I en sådan situation är det både den som 
intervjuar och den som blir intervjuad, som formar samtalet. Den kvalitativa forsknings-
intervjun handlar om ett mänskligt samspel vid intervjutillfället. Det måste dock tas hänsyn till 
att den kunskap som förvärvats vid intervjutillfället kan vara färgad av forskarens egen 
föreställning och inställning till ämnet inför det valda ämnesområdet, vilket också måste tas upp 
för diskussion.53 Det kan vara en besvärlig balansakt då det kan vara svårt att förhålla sig neutral 
utan att påverkas av olika faktorer och samtidigt försöka upprätthålla ett sammanhängande och 
meningsfullt resonemang.54 Man kan också säga att den kvalitativa forskningen är en känslig 
och effektiv metod att fånga informanternas personliga uppfattningar och erfarenheter. Genom 
intervjuerna kan de få ge uttryck för sina åsikter med egna ord. Men man bör samtidigt ge akt 
på att värdet i den kunskap som frambringas också beror på i vilket sammanhang kunskapen 
ingår och hur den sedan används.55

En annan fördel med den kvalitativa intervjun är dess öppenhet. Den har inga fasta 
standardregler för sin tillämpning. Det finns dock ett par tumregler man bör förhålla sig till. 
Det kan vara hur många informanter studien kan behöva, om intervjuerna ska bandas eller 
skrivas ned, hur sedan intervjuerna ska analyseras, och så vidare. För att studien ska bli 
trovärdig krävs det också att undersökningarna är väl genomtänkta och metodiskt upplagda så 
att man exempelvis på förhand har bestämt sig för om man i intervjusituationen ska låta 
frågorna brodera ut, eller om man strikt ska hålla sig till förutbestämt frågeformulär.56 I min 
undersökning har jag valt att använda de på förhand formulerade frågorna som 

                                                 
50 Wibeck, Victoria (2000). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur, s 124 
51 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 60 ff 
52 Patel, Runa & Davidson, Bo (1991, 2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, s 118 
53 Kvale (1997) s 64-65 
54 Patel & Davidson (2003) s 77-78 
55 Kvale (1997) s 70-71 
56 Ibid, s 84 
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diskussionsunderlag, vilket jag anser tillåter informanterna att inspirera varandra att spinna 
vidare i tankegångarna kring temat som denna studie behandlar. 

Kvale poängterar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att man i en kvalitativ 
undersökning ska vara väl medveten om sina tillgängliga resurser. Han ger några handfasta råd 
som torde gälla för såväl ovana som erfarna forskare: 

Tid är pengar vilket är viktigt att beakta speciellt när man ska lägga upp sitt arbete. Räkna till 
exempel med att själva intervjutillfällena inte är så tidsödande, men att nedskrivandet av 
materialet är ett mycket resurskrävande jobb som tar tid. Analyseringen av intervjudelen är 
sedan den allra mest tidsslukande delen. 

Kvalitet kontra kvantitet är ett allmänt känt uttryck. Många undersökningar skulle ha vunnit 
på att ha färre intervjuer och istället skulle det ha lagts mer krut på förberedelser och analys. 
Ändå finns en föreställning om att ju fler intervjutillfällen man har, desto mer vetenskaplig är 
undersökningen, vilket är en sanning med modifikation. 

Sakkunskap är något som krävs av bra intervjuer. Detta gäller såväl ämnet som undersöks 
som mötet med människorna. Särskild kompetens inom exempelvis språkliga områden kan vara 
nödvändigt för att erhålla en god kvalitet.57

Det är viktigt att redogöra för läsaren hur man gått till väga vid en kvalitativ undersökning, 
eftersom ingen kvalitativ bearbetning är den andra lik och det inte finns några specifika regler 
att förhålla sig till.58

Sammanfattningsvis kan man säga att kvalitativa studier präglas av en stor variation, utan 
några egentliga regler eller kriterier. Eftersom varje studie på något sätt är unik, är det också av 
högsta vikt att forskaren är noggrann med att beskriva hela sin forskningsprocess, så att den lätt 
kan följas av dem som tar del av resultaten. Om allt detta beaktas i den kvalitativa 
forskningsrapporten, kan det stärka det kvalitativa arbetets trovärdighet.59

Det finns många olika varianter av kvalitativ forskning, men den metod jag valt att arbeta 
med i denna undersökning är kvalitativa intervjuer, närmare bestämt fokusgruppsamtal. 
 
3.3 Fokusgrupper 
Metoden fokusgruppsamtal bygger på att fokusera på gruppen och inte individen. Monologer 
säger ju sällan ensamt någonting, utan är som oftast ett samtal eller diskussion mellan 
deltagarna.60 En fokusgruppdiskussion är ett gruppsamtal som består av en konversation mellan 
fler än två parter.61 En fokusgrupp är en samlad grupp människor som under en avsatt tid 
inbördes får diskutera ett, av forskaren förbestämt ämne. Ordet fokus antyder just att 
diskussionen ska kretsa kring ett på förhand bestämt ämne. Samtalet leds av en så kallad 
moderator, eller samtalsledare. Dennes roll är att aktivera en diskussion och föra den framåt, i 
den mån det kan behövas. Syftet med diskussionen är att gruppen ska interagera så fritt som 
möjligt. Diskussionsämnet inleds av ett ”stimulusmaterial” – ett material som framkallar en 
reaktion – och, eller ett anförande av moderatorn vid fokusgruppsamtalets inledning. 
Fokusgrupper har sedan länge använts inom marknadsundersökningar, men har under senare 
tid även blivit en metod som används vid akademiska studier.62 Att arbeta med fokusgrupper 
handlar helt enkelt om att samla lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och 
diskussionsunderlag, genomföra samtalen och samtidigt spela in dem, skriva ned samtalen för 
att sedan slutligen analysera materialet.63

                                                 
57 Kvale (1997) s 99 
58 Patel & Davidson (2003) s 120 
59 Ibid, s 106 
60 Nordlund (2001) s 27 
61 Wibeck (2000) s 33 
62 Akademiska studier betyder, i denna bemärkelse, en typ av grundforskning där forskaren vill undersöka vad 
människor tycker och säger utan att ha ett visst tillämpat syfte. 
63 Wibeck (2000) s 9-10 
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I sin bok Fokusgrupper skriver Wibeck, ”Jag anser mycket väl att man som student kan 
använda sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod för uppsatser. Tillgången på tid och 
vilken forskningsfråga man har valt avgör hur stor undersökningen behöver vara. Faktum är att 
för den som har en begränsad tid till sitt förfogande och är intresserad av att intervjua 
människor erbjuder fokusgrupper ett klart intressant alternativ som datainsamlingsmetod. 
Mycket data kan samlas in på relativt kort tid och om diskussionen blir lyckad genereras 
dessutom ett dynamiskt material som kan analyseras på flera olika sätt.”64

Beroende på hur gruppdeltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och erfarenheter 
inför övriga deltagare, svarar för hur användbar information som genereras. Faktorer som spelar 
in är till exempel: 

- lika personligheter 
- olika demografiska variabler såsom till exempel ålder, kön och inkomst 
- den fysiska framtoningen som utseende och kläder 
- personlighetsdrag som aggressivitet och dominans 
- samspelet mellan deltagarna 
- förväntningarna på hur andra kommer att reagera 
- tidigare erfarenheter 
- känslan av grupptillhörighet 
- icke-verbal kommunikation såsom exempelvis ögonkontakt och kroppsspråk 
- miljöfaktorer såsom den fysiska omgivningen med tanke på lokalisation, interiör, 

territorialitet, förbestämda platser, placering samt avstånd mellan deltagarna.65 
 
Fördelen med fokusgrupper är att man erhåller kunskap med både djup och bredd. Eftersom 
det ofta används relativt öppna frågor ger det intervjupersonerna möjlighet att berätta med egna 
ord. Det är emellertid lättare att transkribera och analyser data från individuella intervjuer än 
från gruppintervjuer. Det är också lättare att ordna individuella intervjuer rent praktiskt. 
Problem som kan uppstå vid arrangerandet av gruppintervjuer skulle kunna vara att samordna 
en tid och plats som passar alla deltagare. Vid gruppintervjuer resonerar deltagarna gemensamt 
fram åsikter och idéer som under diskussionens gång prövas och omformuleras vilket kan 
resultera i att nya idéer bildas. Denna gruppdynamik är ett starkt argument i favör till 
gruppintervjuerna gentemot de individuella intervjuerna.66

Fokusgruppsamtal kan ordnas på olika sätt, med antingen strukturerad eller ostrukturerad 
form. Strukturerad form används om moderatorn vill styra intervjun efter ett flertal 
specificerade frågor. Om man istället använder sig av en ostrukturerad metod kan 
intervjuguiden i stället bestå breda områdes- eller problembeskrivningar. Frågor används endast 
vid lång tystnad eller om ett område riskerar att bli överhoppat.67 Vid en ostrukturerad 
fokusgruppsmetod bör moderatorn ha lite ”is i magen” och våga vänta ut sina gruppdeltagare. 
Diskussionen kan tillåtas glida iväg lite, för att ha möjlighet att fånga upp eventuell oväntad, 
men för ämnet intressant information.68 I min undersökning har jag valt en blandning av 
strukturerad och ostrukturerad form. Det är strukturerad med tanke på de förskrivna frågorna 
jag använt mig av som diskussionsunderlag, men också ostrukturerad i den mening att jag bara 
velat ha frågorna just som diskussionsunderlag och därmed valt att inte styra diskussionen i så 
stor utsträckning. Detta har framför allt gällt vid fokusgruppsamtalen med den vuxna guppen. 

Moderatorns roll beror på vilken typ av fokusgrupp det handlar om. Vid en ostrukturerad 
modell är moderatorns uppgift att beskriva problemområdet för gruppen och bara ingripa ifall 
det behövs. Målet för diskussionen är att den ska löpa så fritt som möjligt. Moderatorns 
                                                 
64 Wibeck (2000) s 13 
65 Ibid, s 27 ff 
66 Ibid, s 39-40 
67 Ibid, s 61 ff 
68 Ibid, s 72 
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funktion är att agera som en passiv lyssnare. I en strukturerad modell verkar dock moderatorn 
mer som en traditionell intervjuare som använder sig av ett på förhand bestämt frågor. 
Moderatorn bör ha egenskaper som medkänsla, empati och förståelse på samma gång som 
denne är engagerad men opartisk. Det är viktigt att inte moderatorn tar ställning eller låtsas vara 
expert på sitt område. Detta kan dock vara en svår balansgång då det kan vara svårt att låta bli 
att exempelvis nicka instämmande.69

 
3.4 Urval av intervjupersoner 
Det finns många olika sätt att rekrytera till fokusgrupper och några av dem är: 

- existerande listor är en metod man kan använda sig av om man på förhand vet vilken 
sorts grupp man vill ha. Det kan till exempel vara en klasslista, medlemslista eller 
liknande. Att välja slumpmässigt från sådana listor anses vara en svår metod som bör 
förenas med vissa ställningstaganden. 

- slumpmässigt urval är inte en lika vanlig metod som att välja från listor, men den kan 
anses som ett bättre sätt att göra urval. Vissa människor finns inte med på dessa listor 
och då kan dessa istället nås via andra kriterium. 

- kontaktpersoner används ofta användas för att få tips om möjliga gruppmedlemmar. 
Detta brukar kunna medföra en slags ”snöbollseffekt” vilket innebär att de man 
rekryterar i sin tur kan ge vidare tips på personer som kan vara intresserade. 

- uppsnappning är vanligt vid exempelvis marknadsundersökningar. Det innebär att 
deltagare rekryteras på den plats där fokusgruppsamtalet förväntas hållas, exempelvis på 
ett köpcentrum. Korta frågor ställs till förbipasserande människor för att kunna 
rekrytera grupperna efter vissa kriterier. 

- öppen ansökan eller annonsering är ett populärt sätt att rekrytera deltagare till 
fokusgrupper. En risk med detta skulle kunna vara att bara en lite specialiserad grupp 
anmäler sitt intresse att delta. En annan risk är att man inte får några svar alls. Vad som 
dock kan ses som en fördel med denna metod är att de som anmäler sitt intresse är väl 
förberedda att avsätta den tid det behövs.70 

 
Mina urval till fokusgrupperna har skett via kontaktpersoner, vilket i sig faktiskt medförde en 
snöbollseffekt som genererade ytterligare två personer till vuxengruppen. Urvalet av vuxna 
kom att ske utifrån människor jag tidigare varit i kontakt med i Luleå och Rosvik. Urvalet av 
barn skedde på liknande, om än något slumpmässigt, sätt. För barns deltagande erfordrades här 
föräldrarnas tillstånd.71 Jag hade på förhand kontaktat en sjätteklass och en tredjeklass. Både ur 
sjätteklassen och ur tredjeklassen var ursprungligen fyra elever intresserade av att delta i studien. 
Vid samtalstillfället kom dock endast två killar från sexan medan ingen från trean dök upp. När 
jag vid ett senare tillfälle kontaktade läraren till denna tredjeklass fick jag trots allt möjlighet att 
samtala med två tjejer och två killar. Jag försökte medvetet styra så att jag skulle få båda könen 
representerade i två av de tre referensgrupperna. Jag har totalt använt mig av elva personer i 
min undersökning, en grupp med fyra vuxna, tre grupper med barn i åldrarna nio till tolv år 
samt ytterligare en till pojke. Jag har använt mig av fingerade namn i transkriberingen. 
 
3.5 Videofilm som dokumentationsform 
Att använda videokamera som dokumentationsverktyg kan göra det möjligt att även inkludera 
icke-verbal kommunikation i analysen, men främst är det till hjälp för att skilja de olika talarna 
från varandra. Det finns dock en risk att videokameran påverkar människors beteende, men 
man bör samtidigt vara medveten om att all observation eller dokumentation påverkar den 
information man får in. Det är en paradox som är omöjlig att undvika då det är en ren 
                                                 
69 Wibeck (2000) s 71 ff 
70 Ibid, s 67 ff 
71 Vetenskapsrådet (2005), länk http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, (2006-01-02) 
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omöjlighet att genomföra en helt neutral insamling av data, när det är människor inblandade. 
Människor tenderar dock sällan förändra sitt sociala beteende hur som helst. Det finns enligt 
Wiberg mängder av exempel från olika forskningsprojekt som visar att människor visar sitt rätta 
jag, även om de blir filmade. Man ska samtidigt ha klart för sig att bara för att man filmar, 
betyder inte det att man automatiskt får med allt som händer, då exempelvis kamerans 
placering spelar en stor roll.72

I min undersökning har jag valt att dokumentera mina fokusgruppsamtal med hjälp av en 
videokamera. Det videofilmade materialet har varit till stor hjälp då jag skrivit ned samtalen. 
Meningar jag tidigare inte hört och tankegångar som under intervjutillfället inte uppfattats fick 
jag en ny möjlighet att få med. 
 
3.6 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Det finns flera olika metoder för att bearbeta en text beroende på vilken typ av analys man vill 
utföra. I Wibergs bok Fokusgrupper nämns fyra olika metoder, transkriptionsbaserad, 
bandbaserad, anteckningsbaserad samt minnesbaserad analys. Att skriva ut, eller transkribera, är 
ett av de bästa, men också det mest tidskrävande metoden för att göra en systematisk och 
noggrann analys. Rent allmänt kan man säga att ju grövre transkription, desto sämre möjlighet 
att analysera samspelet i gruppen. Exempelvis kan långa pauser indikera på att deltagarna är 
trötta, eller att ämnet är för känsligt att tala om. Samma kan gälla ifall deltagarna börjar skratta.73

En kvalitativ bearbetning vid en videoinspelning är ett resurskrävande arbete. Det innebär 
att man skriver ut (transkriberar) allt som sägs på inspelningen för att sedan analysera det som 
framkommer ur texterna. En stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att det i 
den förstnämnda görs löpande analyser, medan det i den senare är vanligt att man väntar med 
analyserna tills allt material är insamlat. Fördelen med att göra löpande analyser är för att det 
kan ge nya idéer inför det fortlöpande arbetet, likväl som det är bra att påbörja analysen medan 
man har materialet färskt i minnet.74

Att skriva ut intervjuer är en ganska vanlig företeelse inom de kvalitativa studierna. Denna 
transkriptionsprocess ger en mer eller mindre medveten påverkan på materialet. Mycket av 
informationen försvinner då det är näst intill omöjligt att tolka gester, mimik, betoningar och 
kroppsspråk när samtalet blir till text. Det kan vara frestande för den som transkriberar att lägga 
till kommatecken och hoppa över pauser för att göra texten mer tydlig. Risken finns då att 
samtalets ursprungliga mening förändras, vilket är något som bör undvikas, så långt det är 
möjligt. Det är för validitetens skull viktigt att forskaren är medveten om att all hantering av 
information kan påverka analysen. ”En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre 
logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet.”75 Jag har valt att transkribera mitt 
material, vilket har inneburit att jag tittat och lyssnat för att sedan ordagrant skriva ned vad som 
sagts på videobanden. 

Analysen av ett fokusgruppsamtal bör vara noggrann och systematisk, men den bör också 
präglas av flexibilitet och fantasi. Det är viktigt att ta hänsyn till kontexten och därmed fråga sig 
om deltagarna verkligen tala om samma sak. Specifika uttalanden som baserar sig på egna 
erfarenheter ska ges större bemärkelse än oklara och opersonliga uttalanden.76 Innehållsanalyser 
av fokusgruppsdata kan antingen vara horisontella eller vertikala. I en horisontell analys 
redovisas de ämnen som kommer igen i alla grupper. Denna metod är till exempel lämplig när 
man har flera liknande grupper. I en vertikal analys diskuterar varje grupp för sig, och de 
ämnen som uppkommer där tas upp separat. Likheter redovisas sedan i slutdiskussionen.77 

                                                 
72 Wibeck (2000) s 79 
73 Ibid, s 81 
74 Patel & Davidson (2003) s 119 
75 Ibid, s 104 
76 Wibeck (2000) s 94 
77 Ibid, s 96 
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Målet med analysen är att informera människor om ny kunskap och därmed lyfta förståelsen till 
en ny nivå.78

Mina analyser har jag utfört med hjälp av de nedskrivna texterna. Man kan säga att jag 
använt mig av en blandning av vertikal och horisontell analys. Den vertikala delen ligger i att 
jag låtit varje grupp för sig och deras uppfattningar bli den strukturerande faktorn i min 
undersökning. Den horisontella delen gör sig gällande i och med de likheter som respektive 
grupp uppvisar. 

Det jag velat utforska är hur barn respektive vuxna uppfattar programmens medie-
pedagogiska uttryck och samtidigt försöka att söka svar på vad det är med dessa serier som 
lockar främst barn och unga att välja en liknande programtyp till ett av sina favoritprogram.  
 
3.7 Studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Vid kvalitativa studier kan begreppet generalisering vara svårt att tillämpa. En kvalitativ analys 
kan däremot vara en mycket användbar metod för att erhålla en förståelse för ett specifikt 
fenomen och hur detta förhåller sig i olika sammanhang. Generaliseringen kan då utföras 
genom att dra paralleller till andra likartade situationer.79

Man kan inte med hjälp av en fokusgruppstudie dra generella eller statistiskt underbyggda 
slutsatser om hela populationer. För att få sådana resultat krävs istället datainsamlingsmetoder 
som exempelvis enkäter eller opinionsundersökningar. Däremot kan man med hjälp av 
fokusgruppstudier urskilja tendenser eller underliggande värderingar som kan gälla för en viss 
grupp.80

Även om validitet och reliabilitet är två begrepp som anses vara integrerade talar kvalitativa 
forskare sällan om reliabilitet. Istället används begreppet validitet eftersom det anses ha en 
vidare betydelse inom den kvalitativa forskningen. Den gäller inte bara för själva 
datainsamlingen, utan denna strävan genomsyrar alla delar i forskningsprocessen.81

Begreppen validitet och reliabilitet har således inte samma betydelse inom den kvalitativa 
som inom den kvantitativa forskningen. Enkelt uttryckt kan man säga att kvalitet genomsyrar 
hela forskningsprocessen inom kvalitativa studier. I Patel och Davidsons bok Forsknings-
metodikens grunder framhålls att ambitionen med kvalitativa undersökningar är ”att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 
kultur.” Hela forskningsprocessen inom de kvalitativa studierna omfattas av begreppet validitet. 
Begreppet reliabilitet har också en helt annan betydelse gentemot kvantitativa studier. När man 
exempelvis vid en rad upprepade intervjuer, av en och samma person, får olika svar, anses det 
vid en kvantitativ undersökning visa på en låg reliabilitet. Vid en kvalitativ studie behöver inte 
detta vara fallet. Orsaker till att åsikterna ändrats kan bero på att den intervjuade fått ny insikt 
eller kunskap om ämnet, kanske med hjälp av tidigare intervjutillfällen. Varje 
undersökningstillfälle är en unik situation och reliabiliteten bör ses mot den som bakgrund.82

I Wibecks bok Fokusgrupper kan man läsa följande rader, ”Reliabilitet innebär att olika 
forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett 
material.” Människan har dock en benägenhet att endast vilja se och höra det som bekräftar 
dennes egna åsikter och därmed också undvika sådant som inte passar in i det tidigare tänkta 
mönstret. Därav vikten av en säkerställd analys som innehåller tillräckligt med fakta som sedan 
redovisats på ett korrekt sätt. Reliabiliteten ökar om exempelvis en och samma moderator 
leder alla fokusgrupper i en studie.83

                                                 
78 Wibeck (2000) s 97 
79 Patel & Davidson (2003) s 106 
80 Wibeck (2000) s 123 
81 Patel & Davidson (2003) s 103 
82 Ibid, s 103 
83 Wibeck (2000) s 119 
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Tolkningen av det som i en studie observerats, mäts i validitet. Vad det egentligen handlar 
om är att kalla saker vid dess rätta namn samt om man verkligen studerar det man avsett att 
studera. En fråga som uppkommit är om man inte istället ska tala om trovärdighet. Faror för 
trovärdigheten i en studie kan utgöras av: 

1) att deltagarna inte törs uttrycka vad de egentligen tänker på grund av exempelvis 
grupptryck. 

2) att fokusgruppsamtalet äger rum på ett ställe som upplevs främmande för deltagarna. 
Det är sedan upp till forskaren att bedöma om det går att lita på gruppdeltagarna. För att 

kunna göra en sådan bedömning måste forskaren återgå till sin forskningsfråga, få en överblick 
över studiens helhet samt försöka se studien utifrån deltagarnas synvinkel.84

Trots att alla kvalitativa undersökningar är unika så finns det en viss validitetsproblematik 
som man bör ta under övervägande. Det kan exempelvis handla om problem vid 
informationsinsamlandet, analysen eller hur resultaten redovisas.  

En forskare bör i sitt arbete strategiskt redogöra för sina val så att det underlättar för läsaren 
att dra egna slutsatser om rapportens trovärdighet. Detta brukar kallas kommunikativ validitet, 
vilket kan användas genom att andra forskare och informanter som ingått i studien, får ta del av 
resultaten för att forskaren ska få återkoppling till om tolkningar och slutsatser är korrekta. 
”Thick descriptions” eller fylliga beskrivningar som det heter på svenska, används flitigt av 
kvalitativa forskare för att ingående förklara det som studeras. Om analysen byggs på intervjuer 
är det viktigt att inte svar rycks ut ur sina sammanhang. Forskaren har rätt att redovisa sitt 
material på en mängd olika sätt för att ge stöd åt sin tolkning, men det viktiga är att inte 
intervjuns ursprungliga mening går förlorad. En studie baserad på intervjuer bör sträva efter en 
bra balans mellan citat från de intervjuade och kommentarer från författaren/forskaren så att 
läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om undersökningens giltighet.85

Säkerligen hade ytterligare informanter kunnat ge ett ännu rikare underlag för studien. På 
grund av den något begränsade tidsramen anser jag ändå att min undersökning har nog med 
substans för att kunna räknas som giltig. I Kvales bok, Den kvalitativa forskningsintervjun, svarar 
han på frågan om hur många informanter man kan behöva i en undersökning, ”Intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.”86

 
3.8 Nannyjouren 
Nannyjouren hjälper föräldrar som har problem i vardagslivet. Det kan handla om barn som 
vägrar att äta eller får raseriutbrott och slåss, barn som bits eller inte vill sova ensam, tonåringar 
som inte lyssnar, mammor som är för stränga och pappor som inte törs säga ifrån. 

De tre nannysarna Eva Lilja, Cathrine Nordwall och Anne-Lie Arrefeldt har som uppgift att 
hjälpa föräldrar som behöver hjälp med att strukturera upp familjen, införa rutiner, vinna 
tillbaka respekten för varandra och inte minst, återta kontrollen. Nannyn följer med familjen 
under några dagar för att förändra rutinerna och förhållningssättet för att få familjen att fungera 
på ett bra sätt. Om sedan familjerna håller sig till de nya reglerna så kommer de heller aldrig att 
hamna i samma jobbiga situation igen.87

 
Nannyjourens bästa råd: 
”Stärk självkänslan: Älska ditt barn för deras egen skull – beröm, bekräfta och krama. 
Prata, inte tjata: Se barnet i ögonen, var på samma nivå och fokusera på samtalet. 
Luras inte: Svikna löften och tomma hot raserar förtroendet. 
Skilj på sak och person: Kritisera beteenden i konkreta situationer, inte personliga egenskaper. 

                                                 
84 Wibeck (2000) s 120-121 
85 Patel & Davidson (2003) s 104 ff 
86 Kvale (1997) s 97 
87 TV3 Nannyjouren avsnitt 22/11 (2005) länk 
http://www.tv3.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2626&Itemid=308, (2005-12-20) 
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Själv är bäste dräng: Allt som barnet kan göra själv ska den göra själv. 
Uppmuntran: Uppmuntra barnet när det följer familjens normer och regler. 
Be om ursäkt: Har du gjort fel – förklara dig och be om ursäkt till barnet.”88

 
3.9 Supernanny 
Supernanny är en brittisk realityserie från 2005 som visats på TV4 under hösten 2005. 
Programmet handlar om den professionella nannyn Jo Frost som hjälper desperata föräldrar 
som nästan gett upp hoppet om sitt kaotiska familjeliv och sina ouppfostrade barn. Hon 
använder sig av två metoder. Den ena kallar hon delaktighetsmetoden som handlar om att 
föräldrarna delar på hushållssysslorna. Den andra är trappmetoden vilken handlar om att barnet får 
sitta på ett trappsteg och tänka över sitt uppförande. Frost har femton års erfarenhet av att 
arbeta med barn och ibland kallas hon även in som konfliktlösare i problematiska 
familjesituationer.  

En undersökning som gjordes i Storbritannien visade att en tredjedel av de tillfrågade ansåg 
att de var misslyckade föräldrar. För att lyckas som förälder, anser Jo Frost att man måste tro på 
sig själv, det är den viktigaste roll man någonsin kommer att få. Föräldraskap skall vara fyllt av 
glädje, inte bara besvär. Det handlar om att ge sitt barn en bra grund att stå på.89

 
Jo Frosts tio-i-topp-regler: 

1. Beröm 
2. Konsekvens 
3. Rutiner 
4. Gränssättning 
5. Tillrättavisning och vägledning 
6. Förvarning och varning 
7. Förklaring 
8. Behärskning 
9. Ansvar 
10. Lugn och ro 

 
Dessa grundregler går enligt Frost att tillämpa i de flesta situationer såsom potträning, 
sömnproblem, beteendeproblem, kvalitetstid, påklädning, hygien och konflikthantering.90

 
3.10 Stimulusmaterial 
Ett stimulusmaterial kan vara behjälpligt för att få igång en givande diskussion. Detta kan bestå i 
exempelvis en artikel, videofilm eller dylikt. Det bästa är om materialet uppmuntrar till 
diskussion istället för att presentera fakta och svar.91

Stimulusmaterialet jag valt att använda mig av i min undersökning är ett avsnitt från 
Nannyjouren som sändes 2005-11-22 klockan 20:00 i TV3 samt ett avsnitt av Supernanny som 
gick samma kväll i TV 4 klockan 21:00. 
 
Följande text är en programpresentation direkt hämtad från TV3:s hemsida. 
 
Nannyjouren 2005-11-22 
”Mamma Saga bor med sina fem barn och sin sambo Roffe strax utanför Norrköping. Roffe är pappa till 
det yngsta barnet, Timmie, 4 år. Roffe jobbar natt och sover därför på dagarna. Detta innebär att mamma 

                                                 
88 Kindbom, Tina (2005). Nannyboken – Våga vara förälder! Stockholm: Bonnier Fakta, omslaget 
89 Frost, Jo (2005). Supernanny. Översättning Lena W Henriksson. Stockholm: Norstedts Förlag, s 10 ff  
90 Ibid, s 14-15 
91 Wibeck (2000) s 66 
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Saga får dra det tyngsta lasset. De fem barnen håller henne sysselsatt dygnet runt med skrik och bråk och 
ljudnivån är minst sagt öronbedövande hemma hos familjen Grandin. 
 De fem syskonen Grandin, det vill säga Toni 11, tvillingarna Janina och Jasmina 6 år, Moa 5 
år och Timmie 4 år, lyssnar inte på sin mamma. De har ingen respekt för henne och gör i 
princip som de själva vill. Toni som är äldst har ett otroligt temperament blir som en treåring 
om han inte får exakt som han vill. Han slåss och tar strypgrepp på sina syskon och det är bråk 
som gott som varje dag. Jasmina är den av tvillingarna som har störst problem att hålla sams 
med Toni, de slåss ideligen. Janina däremot är lugn och sköter sig själv utan att störa de andra. 
Moa är den lilla prinsessan som ständigt klänger på sin mamma. Timmie är trots allt det största 
problemet. Om inte han får som han vill bryter helvetet lös fullständigt.  

Mamma Saga gör allt hon kan för att få lugn och ro. Men hon har blivit desperat, skriker, 
gapar och använder fula ord vilket har smittat av sig på barnen. Nattningen hemma är katastrof 
då Saga placerar barnen i sin egen säng. Hon får själv sova på soffan medan barnen gör allt för 
att få hennes uppmärksamhet. Saga vägrar dessutom att släppa in barnen i köket eftersom hon 
tror att de ska orsaka mer bekymmer än nytta. Barnen blir rastlösa då de inte aktiveras. Mycket 
tid framför TV:n gör att slagsmålen snabbt kommer igång.  

Nanny Eva som har tagit sig an uppdraget förstår snabbt att Saga själv är det största 
problemet. Saga har svårt att släppa in Nanny Eva och vill varken ta till sig hennes råd eller 
konkreta hjälp. Det blir knepigt för Nanny Eva att göra sitt jobb och hon konfronterar till slut 
Saga som vill avsluta Nannyjourens besök. Det blir en mycket tuff vecka för alla inblandade 
men veckan avslutas med en överraskning som familjen sent kommer att glömma.  

Våra tre nannys, Eva Lilja, Cathrine Nordwall och Anne-Lie Arrefeldt som alla har gedigen 
professionell erfarenhet av barn, hjälper familjerna att komma tillrätta med sina problem. Våra 
nannys har mängder av hemliga tricks i bakfickan som används vid behov. I varje avsnitt följer 
vi en nannys arbete hos en familj.  

Familjerna har på ett eller annat sätt tappat kontrollen. Orsakerna varierar. Tidsbrist, stress, 
många barn på kort tid, olika syn på barnuppfostran hos föräldrarna. Nu vill föräldrarna ha 
hjälp med att organisera familjen, skapa rutiner men också att få tillbaka kontroll och respekten 
för varandra. Under några dagar hos familjerna försöker vår nanny förändra rutiner och synsätt 
för att skapa en mer funktionell familj. Fortsätter familjerna att följa sina nya regler så kommer 
de aldrig mer att hamna i samma energikrävande knipor igen.”92

 
Följande text är en programpresentation direkt hämtad från TV4:s hemsida. 
 
Supernanny: Fallet Cooke 2005-11-22 
”Supernanny Jo Frost ställs inför sin tuffaste utmaning hittills, en lättretlig nioårig flicka som bossar över 
hela sin familj och får ständiga utbrott. 
Jo Frost måste använda sig av allt hon lärt sig under sina sexton år som nanny när hon möter 
Paul och Denise Cook. Paret har tre döttrar, fyraåriga Erin, sexåriga Gabriella och nioåriga 
Meghann. 

De tre flickorna är mycket intelligenta och kreativa men bråkar ständigt med sina föräldrar. 
Meghanns relation till sin mamma är inte alls bra och familjen undviker att gå ut bland folk 
eftersom de är rädda för att bli utskämda. 

Efter att ha observerat familjen i 24 timmar konfronterar Supernanny Denise och Paul, hon 
har bland annat upptäckt att de inte representerar en enad front gentemot sina barn. Denise 
bråkar ständigt med Meghann och de yngre systrarna börjar ta efter sin storasysters beteende. 
Om inte Paul och Denise tar tag i sin situation nu kommer de att få stora problem.  

                                                 
92 TV3 Nannyjouren avsnitt 22/11 (2005), länk  
http://www.tv3.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4514&Itemid=274, (2005-11-22) 
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Meghann gör ett ovanligt stort motstånd när Supernanny börjar arbeta med barnen, hon slår 
och klöser Jo och kallar henne för slyna. Jo får helt enkelt testa sina gränser och hitta på nya 
lösningar. Frågan är om Jo har det som krävs eller har hon till slut möt sin överman i 
Meghann.  

Supernanny är en brittisk realityserie från 2005, om Jo Frost som har ett uppdrag, att hjälpa 
desperata föräldrar med deras ouppfostrade barn. Efter en utflykt i USA, där hon hjälpte 
amerikanska familjer, är det återigen Storbritanniens tur. 

Hon är 2000-talets svar på Mary Poppins och inget uppdrag är för svårt för att Jo ska ta sig 
an det. Det kan handla om barn som vägrar att äta, sova eller gå till skolan. Familjerna har gett 
upp och sätter sitt hopp till att Jo ska lyckas skapa ordning och reda.”93

 
3.11 Tillvägagångssätt 
För att undersöka hur barn och vuxna uppfattar det mediepedagogiska uttrycket i nanny-
programmen har jag använt mig av metoden fokusgruppsamtal. 

Jag har intervjuat en grupp med fyra vuxna samt tre grupper med två barn i varje grupp, i 
åldrarna nio respektive tolv år. Då jag under arbetets gång upptäckte att jag saknade svar på en 
fråga som kändes viktig för undersökningen, tog jag beslutet att återigen kontakta mina 
informanter. Problemet jag stod inför var det faktum att det var mitt i julhelgen, vilket 
resulterade i att jag fick nöja mig med att få svar från föräldragruppen samt de två tolvåriga 
pojkarna. Jag kompletterade med att även höra min egen nioåriga son.  

Två av fokusgruppsamtalen gick till på följande sätt, jag bjöd hem en grupp åt gången, och 
tillsammans tittade vi på en videoinspelning av Nannyjouren och Supernanny. Efter det 
diskuterade vi kring programmen med de förskrivna frågorna som diskussionsunderlag. Jag 
använde mig av en videokamera för att dokumentera intervjuerna. Anledningen till det var att 
det kändes mest naturligt då det är den teknik jag bäst behärskar. Dessutom anser jag att det ger 
ett bra referensmaterial. 
 
3.12 Skriftlig tilläggsfråga 
Då jag gått igenom mitt intervjumaterial kom jag fram till att jag saknade svar på en fråga som 
känns viktig för min undersökning. Den fråga jag ville ha svar på var om informanterna tror att 
barnen i programmen tagit skada av att medverka. Denna fråga valde jag att ställa individuellt 
till den vuxna gruppen, de två tolvåriga pojkarna, samt min egen nioåriga son för att 
komplettera materialet. Att jag inte ställde frågan till alla som ingått i undersökningen, berodde 
på att det var mitt i julhelgen, vilket gjorde det omöjligt för mig att nå dem allihop. Frågan 
skickades ut via mail, så jag kunde ta del av svaren på skriftlig väg. 
 
3.13 Kritisk metoddiskussion 
När jag skulle välja ämne inför min C-uppsats hade jag i början stora problem. Jag hade 
egentligen bestämt mig för att skriva om ett helt annat ämne, men då vi hade vårt första möte 
med handledaren och hon yttrade orden, ”Är ni de minsta osäkra på ert ämne, så byt!” började 
jag vackla i mitt beslut. Detta resulterade i att jag kände mig tvungen att byta vilket i sin tur 
gjorde att jag halkade efter i förarbetet. Lyckligtvis fick jag hjälp av min eminenta examinator 
att hitta ett nytt uppsatsämne som jag fastnade för, och frukten av detta är just denna 
undersökning. Ämnet kom alltså att kretsa kring nannyfenomenet som dykt upp i allt fler 
svenska TV-kanaler. Denna programgenre har gått på tre kanaler under 2005, och åtminstone 
TV3 har aviserat om en ny säsong till hösten 2006. 

Det jag sökt svar på med denna undersökning var hur barn och vuxna uppfattar 
nannyprogrammens mediepedagogiska framställning och de uppfostringsmetoder som 

                                                 
93 TV4 Supernanny, fallet Cooke (2005), länk http://www.tv4.se/tv4/tvguide/episode.aspx?episodeid=270796,    
(2005-11-22) 
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förmedlas. Det jag också ville ta reda på var varför dessa program tilltalar barn i så hög grad att 
de faktiskt toppar listan över barns favoritprogram. 

Efter en hel del väntande på fjärrlånade böcker kom jag så till slut igång med min studie. 
Det kändes mycket tungt i det inledande skedet, men arbetet har flutit på bra när jag kom 
igång på allvar. 

Metoden fokusgruppsamtal som jag har använde i min undersökning är en mycket bra och 
användbar kvalitativ metod för att nå en djupare förståelse i ett ämne. Eftersom tiden dessutom 
varit begränsad har detta förfarande gett relevant information på kort tid. Wibeck uttrycker 
detta tydligt i boken Fokusgrupper, ”Tillgången på tid och vilken forskningsfråga man har valt 
avgör hur stor undersökningen behöver vara.”  
Arbetet har dock inte löpt helt problemfritt. Det största dilemmat i undersökningen har varit 
att den till största delen genomförts under december, vilken är den månad då många har det 
som mest stressigt. Detta innebar svårigheter med att samla informanter till mina fokusgrupper. 
Ytterligare svårigheter som tillkom var när en av fokusgrupperna inte infann sig på avtalad tid, 
samt att bara två av fyra tolvåringar, som lovat att medverka, kom till vårt möte. Det 
resulterade i att jag blev tvungen att använda en reservplan. Den bestod i att åka till en 
närbelägen skola och samtala med två tjejer och två killar från årskurs tre. För att göra det hela 
så enkelt och odramatiskt som möjligt, lät jag klassläraren välja ut fyra barn som skulle 
medverka. Eftersom jag inte kunde inkräkta för mycket på lektionstiden, var tiden därmed 
begränsad. Därför valde jag att bara ställa frågorna till barnen, utan att först visa programmen. 
Eftersom jag inte hade något tillstånd av föräldrarna att videofilma barnen, tog jag bara upp ljud 
vid dessa intervjuer. Av etiska skäl har jag därför heller inte använt mig av några namn på dessa 
barn. Något som eventuellt kan ifrågasättas är om alla grupper kan kallas för fokusgrupper, då 
tre av fyra undersökningsgrupper endast kom att bestå av två informanter, exklusive mig själv. 
Under arbetet med bearbetning och analys av samtalen gjorde jag en upptäckt. Jag saknade svar 
på en fråga som jag ansåg vara betydelsefull för undersökningen. Detta kunde dock lösas på ett 
tillfredsställande sätt, när jag på skriftlig väg, via mailkorrespondens, i efterhand kunde få frågan 
besvarad av informanterna. 
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4. RESULTAT 
 
4.1 Resultatanalys 
Resultatredovisningen utgörs av sammanfattande beskrivningar av intervjumaterialet från 
fokusgrupperna. Dessa bygger på rådata som i detta fall handlar om inspelningar av samtalen (se 
bilaga 1-4). Framställningen består även av ett antal ordagranna citat, men presenteras i 
huvudsak som en sammanställning. 
 
4.2 Fokusgruppsamtalen 
Det mesta av diskussionerna kom huvudsakligen att handla om den svenska varianten 
Nannyjouren. Min tanke om det är att det troligtvis beror på att den just är svensk och att 
föräldrarna därför lättare kan identifiera sig med de familjerna. 
 
Fokusgrupp nr 1 – vuxna 
Den första fokusgrupp bestod av fyra vuxna, tre kvinnor och en man, Anna, Monika, Viola 
och John. Samtliga är föräldrar i 30-40 årsåldern. 

Alla informanter hade sett åtminstone något av nannyprogrammen förut. De ansåg att 
programmen handlar om föräldrar som vill ha hjälp med att uppfostra barnen för att de inte 
själva klarar av det. De tycker att det är lite av en dokusåpa, men en bättre variant där man 
åtminstone kan lära sig någonting av dem, ”ett läroprogram för föräldrar som inte vet hur dom 
ska göra”, helt enkelt ett program som ger någonting positivt i slutändan. 

Alla är eniga om att allt inte är autentiskt, utanvissa delar verkar iscensatta. ”Det är just att 
det känns lite överdrivet när de kommer dit först” var en av kvinnornas kommentarer. Alla var 
överens om att det känns som om förändringen sker lite ”för” snabbt. Men samtidigt får man ta 
i beräkning att de packar ihop det mest ”actionfyllda” scenerna, vilket kan skapa rätt kraftiga 
effekter, tyckte mannen. 

Hur nannyn framträdde rådde det däremot skiljda meningar om. En kvinna tyckte bara att 
nannyn var rak och ärlig, medan en annan tycker att hon hade ett överlägset, nästan respektlöst 
sätt, lite ”klappa på huvudet”. De tyckte också att hon pratar likadant till de vuxna som till 
barnen, ”det är som att hon idiotförklarar folk för att hon pratar såhär som nu ska jag prata 
tydligt så att du fattar din dumma jävel.” Hon är lite övertydlig, ”lite för mycket nanny”. 

Deras intryck av de visade avsnitten är att det är ju bra att det slutade lyckligt för familjerna. 
En tanke som dök upp hos alla var: Vad händer med familjerna sedan? En av kvinnorna 
uttryckte ”Och frågan är ju hur det gick, om man tänker den första familjen, den här svenska, 
jag har ju svårt att tro att hon ändrar sitt liv för det handlar ju mest om att mamman skulle 
börja aktivera sig, tror jag, få lite egen tid och börja må bättre, och det har jag svårt att tro. 
Men jaa, det kanske skedde? Man får ju ingen uppföljning, det tror jag är viktigt för det hade 
höjt trovärdigheten, i alla fall för mig om jag hade fått veta att ett halvår efter så var det 
fortfarande bättre.” Alla var ense om att en uppföljning behövs för att serien ska ha någon 
framtid. En annan tanke är att när trailern visas på TV om att programmen ska komma, så är 
allt fokus på hur odrägliga barnen är, men när man sedan ser programmen förstår man att det är 
hos föräldrarna problemet ligger. 

På frågan om de brukar titta på dessa program, svarade två av kvinnorna att de ofta ser 
programmen, medan den tredje kvinnan och mannen tittar ibland. De kunde dock enas om att 
ifall man bläddrade igenom kanalerna så var det lätt att fastna i nannyserierna för att man ville 
veta hur det går för dem. ”Man vill se upplösningen”, ”Alla föräldrar identifierar sig med det 
här på ett eller annat sätt”, ”Det är när det handlar om vanliga människor, vanliga Svenssons” 
var kommentarer som uttalades. Det handlar mycket om igenkännande, ”sådär har mitt barn 
också gjort”. Andra dokusåpor, som till exempel Temptation Island, känns inte som om det 
handlar om ”vanliga” människor. 
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Alla informanter uppgav att de ser programmet med någon i familjen. Två av kvinnorna 
berättade att de oftast ser det med sina barn som är i skolåldern. ”Min son älskar det här”, sa en 
av kvinnorna. Den tredje kvinnan och mannen brukar se med den de lever tillsammans med. 
Mannen nämnde att han aldrig skulle låta sin treårige son se det för att han är alldeles för liten. 

Jag berättade för informanterna om Medierådets studie som visar att Nannyakuten och 
Farmen94 våren 2005 låg högst på tittarlistan som presenterar vad barn och ungas helst tittar på 
(definition för barn är sju till tolv år, unga är tretton år och uppåt). Sedan frågade jag vad de 
trodde att det berodde på. ”Ingen aning”, ”Bra fråga”, ”Tror ni inte att de känner igen sig 
själva också lite grann?”, var det första svaret som kom. Efter en stunds fundering framkom 
ytterligare tankegångar, ”Men relationer är väl alltid spännande tror jag, och kanske även för 
barn. Det här är ju kanske ett program, ett vuxenprogram som barn kan förstå.” Beträffande 
Farmen trodde fokusgruppen att det kanske var tävlingsdelen som lockade. Jag meddelade att 
Medierådet förmodade att barnens stora intresse för programmet berodde på att det även 
handlar om djur. Mannen uttryckte lätt ironiskt att barn i skolåldern borde ligga till sängs vid 
den tidpunkt när nannyprogrammen visas på TV. Föräldrar som låter sina barn vara uppe så 
sent ansåg han vara oansvariga.  

Alla fyra tycker ändå att det här är ett ganska bra program, ”mycket bättre än allt annat” 
tyckte mannen. De var alla ense om att programmen har ett utbildningssyfte, att man lär sig 
någonting av dem. Det känns också bra när det ordnar upp sig för familjerna. Mannen anser att 
det egentligen är dåligt att serien ens finns, eftersom det lockar oss att sitta mer framför TV:n, 
istället för att göra någonting konstruktivt. Han tycker att TV-programmen blir bara dummare 
och dummare. Rådgivningstrenden är ju någonting som ligger i tiden och alla höll inte med 
om att det var helt av ondo. Informanterna i vuxengruppen var ändå eniga om att det görs 
TV-program om nästan allting vilket också lockar oss att titta mer, ”TV:n har fått lite mycket 
utrymme”. En av kvinnorna tyckte att det verkar som om vi behöver experter till allting och 
att det är synd att man inte kan lära av varandra istället. 

Programmen blir ofta föremål för både eftertanke och eftersnack. En av kvinnorna uttryckte 
det såhär, ”Jag kan fundera lite grann på vad det är för typ av människor som anmäler sig till 
det här för du exponerar ju din familj något fruktansvärt, och du blir ju fruktansvärt kritiserad 
som människa. Det värsta man kan göra mot någon är ju att kritisera ens föräldraskap.” De var 
ense om att det måste vara mycket svårt att bli kritiserad för en sådan känslig sak som sitt 
föräldraskap, speciellt då det dessutom visas på TV. Mannen berättade att han trodde att han 
lärde sig saker av programmet, men att han inte funderar så mycket vidare på det mer än att det 
kanske kunde komma upp för diskussion vid fikabordet på jobbet. Ingen av dem skulle själva 
vilja ställa upp i Nannyjouren och visa hela svenska folket vilka problem man har inom familjen. 
Däremot skulle de gärna ta rådgivningen, men utan TV. De var alla ense om att det är skönt att 
man genom programmen kan få bekräftelse på att man själv gör rätt i vissa situationer. 

Kvinnorna i fokusgruppen vara alla överens om att dessa program har ett utbildningssyfte 
eftersom det finns föräldrar som inte alls vet hur man ska göra, ”Det är väl gjort för alla att hitta 
nåt att lära. Alla är ju barn i början.” Mannen uttryckte med en något sarkastisk ton, ”Jag tror 
ju att TV-bolagen är så måna om alla barn att det är därför de gör de här programmen.” 

Alla ansåg att programmen förmedlar en förlegad bild av könsrollerna. En av kvinnorna sa, 
”det är ju oftast en kvinna som är hemma med barnen, mannen jobbar, framför allt om man tar 
den amerikanska eller engelska versionen eller vad det nu är för någonting. I Sverige är det lite 
annat, men det är oftast kvinnan som får mest kritik, mannen finns i bakgrunden”. Mannen 
trodde att det vinklas så att det ser ut som att mamman sköter allt. En fundering var om det 
skulle finnas en chans att göra ett program om en pappa som var hemma med alla fem barn och 
att det var han som skulle ta all kritik. Samtliga kvinnor var överens om att det skulle en man 
aldrig gå med på. En av dem sa, ”Jag tänkte på det nu också att det är typiskt, hon sitter där 

                                                 
94 Farmen – en dokusåpa som visats i fem omgångar under 2001 till 2004, i TV4. 
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hemma i sin joggingdress, mitt tråkiga liv med mina barn, jag är hemma och snyter ungar och 
torkar svetten och gubben, han finns i bakgrunden, lite… jag vet inte, jag retar mig lite på 
det.” I den svenska varianten av programmet, som ingick i undersökningen, var allt fokus på 
mamman som hade huvudansvaret eftersom pappan jobbade natt. Han var inte riktigt 
inkluderad i familjebilden. Det var faktiskt lite bättre i den engelska varianten, där åtminstone 
mannen inkluderades i familjen. Det som kunde konstateras var att bilden som förmedlas är allt 
annat än jämställd. 

Slutligen kunde de komma fram till slutsatsen att trots att det görs serier om det mesta, så 
hör definitivt nannyprogrammen till de bättre. 
 
Fokusgrupp nr 2 - killar 12 år 
Grupp nummer två kom blott att bestå av två tolvåriga killar vid namn Kalle och Johan. Då 
killarna redan sett avsnittet av Nannyjouren så tittade vi istället bara på avsnittet av Supernanny. 

Båda killarna har sett Nannyjouren förut, men den ena av dem hade aldrig sett Supernanny. 
De är eniga om att den svenska varianten är bättre, just för att man lättare kan identifiera sig 
med dem. De tycker att programmen handlar om barnuppfostran, men båda anser att det är ett 
underhållningsprogram som är kul att se på. De menade att det inte var så stor skillnad mellan 
nannysarna, möjligtvis var den engelska något strängare. En av killarnas intryck av programmet 
var, ”Vilda ungar, nej jag vet inte… dom borde få sig en rejäl omgång.” Det sista sa han leende 
och med skämtsam ton. På frågan om de tror att allting är sant eller om någonting är iscensatt 
så rådde det delade meningar. Den ena hävdade att det ibland verkar iscensatt, medan den 
andra upplevde att allt var på riktigt. 

Den ena killen berättade att han ofta brukar titta på den svenska versionen, den andra brukar 
titta ibland. Han förklarade det med att om han sitter och tittar och slår över på en kanal där 
programmet visas, då ser han det. Anledningen till att de tycker att det är roligt att se 
nannyprogrammen är för att de tycker att ungarna är så knäppa och alltså inte för att de känner 
igen sig själva. 

En av killarna brukar titta på programmen med sin mamma, den andra har bara sett det 
tillsammans med sina föräldrar någon enstaka gång. De tror att barn gillar de här programmen 
för att det är barn med och kanske också för att de kan känna igen sig. På frågan om vad som 
är bra med programmen, svarade en av dem, ”Alltså man får se ganska mycket också är det 
ganska extremt, typ av hur det är.” De tycker inte att det finns något som är dåligt med dem. 

De brukar ibland tänka på programmen efteråt. Ena killen svarade, ”Hur typ ungarna kan va 
sådär typ uppkäftiga” och den andra sa ”Föräldrarna borde ge dem en redig… inte en hurvel 
men, typ göra någonting. De vågar ju inte, de är ju så veka så de vågar inte göra någonting.” 

Killarna uppfattar att nannyprogrammen är kul underhållning samtidigt som föräldrar kan få 
tips på hur man uppfostrar sina barn. Programmen är helt enkelt till för att föräldrar ska få hjälp 
med hur man ska göra. 

Övriga synpunkter på programmen var att killarna menar att det var lite konstigt att det så 
ofta verkar handla om ensamstående som har problem med en massa ungar. 

 
Fokusgrupp nr 3 - tjejer 9 år 
Grupp tre utgjordes av två nioåriga tjejer från en årskurs tre i Piteå kommun. 

Båda tjejerna hade sett något av nannyprogrammen tidigare. Den ena hade dock bara sett 
den engelska varianten. På frågan om vad de tror att programmen handlar om svarade den ena, 
”De ska hjälpa barnen att bli bättre och föräldrarna att bli bättre att ta hand om dem.” Tjejerna 
ville gärna berätta om avsnitt de sett, och här kommer några av deras uttalanden, ”En gång såg 
jag en sån här pojke som ville mörda sin storebrorsa, han tog en kniv”, ”Och så var det en 
gång när han borrade i en soffa”, ”Så var det en gång, jag minns inte, men det var en sån här 
nanny som skulle ta ett barn och sätta det i knäet och hålla fast henne, och då blev mamman 
vansinnig.” 
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Tjejerna tycker att programmen är som en dokusåpa. De anser att nannysarna är lite hårda, 
”Det tycker mamma och pappa också”, sa en av tjejerna. ”Fast ibland kan hon vara jättesnäll 
för man får åka typ till lekpark och på zoo och sånt och ha roligt med familjen, picknick och 
sånt.” 

En av tjejerna tror att allt är sant i programmen, att ingenting är påhittat eller iscensatt, 
medan den andra ibland tycker att det verkar lite väl uppspelt. De är själva lite rädda för att 
deras mammor ska ta hem en nanny då de är olydiga. 

Tjejerna brukar egentligen gå och lägga sig innan nannyprogrammen är på TV, men ibland 
har de fått stanna uppe för att se det. Den ena tjejen ser det ganska ofta. 

På frågan om varför de brukar se på programmen svarade de att det är bra och att de inte 
ville gå och lägga sig. En ytterligare anledning var att de inte har något val eftersom mamma 
och pappa tittar på det. Den ena tjejen brukar skylla på att hon vill fika mer, för att få se hur 
det slutar. Om de ser på programmen så är det tillsammans med sina föräldrar och syskon. En 
av tjejernas pappa tittar dock aldrig, ”pappa är borta då, eller så ligger han i sängen eller gör 
någonting annat.” 

De hävdar att programmen är jättebra och de tror att barn gillar dem för det är kul att se hur 
andra familjer har det. De är också kul att se hur nannyn gör när barnen är sura och sånt, 
menar tjejerna. Det enda dåliga är reklampauserna. 

På frågan om de brukar fundera någonting på programmen i efterhand, svarade den ena av 
dem att hon brukar fundera var de är och filmar. Den andra brukar fundera över hur de som 
filmar kan gå så fort i trappen, ena stunden är de nere och i nästa stund är de på övervåningen. 
De enas om att det handlar om att de nog stänger av kameran och sedan sätter på den igen när 
de kommit upp. 

Tjejerna uppfattar att programmen lär ut att man ska vara snäll och att man inte ska slå 
småbarn. Båda tjejerna berättar att de brukar slåss med sina syskon. De tror att föräldrar kan ha 
nytta av programmen genom att införa liknande regler som de har på programmet. En av 
tjejerna berättar att hennes lillasyster har en ”styggstol” som hon får sitta på när hon gjort något 
dumt. 

Jag frågade flickorna varför de trodde att man gör de här programmen. Den ena svarade, 
”För att det ska se roligt ut, och för att man ska få se hur dom gör i familjer, och vad de gör för 
nåt dumt, skämmer bort barnen och så.” Om familjer har problem så menar de att man kan 
ringa till Nannyjouren, ”Dom hjälper ju nästan frivilligt, kanske”, ”Hon kan ju som sånt”. 
 
Fokusgrupp nr 4 - killar 9 år 
Medverkande i denna grupp var två nioåriga killar från årskurs tre. 

Båda killarna hade sett nannyprogrammen tidigare. På min fråga om vad programmen 
handlar om svarade de utan att tveka, ”Att dom ska lära hur man uppfostrar barn”, ”och att de 
ska lära de vuxna att ha kontroll över barnen”. En av killarna berättade också om ett avsnitt 
han sett, ”En gång såg jag ett sånt program och då var det en kille som inte var uppfostrad och 
då satt dom och åt hamburgare och pommes frites och då tog han ett pommes frites och 
stoppade in i näsan. Och sedan åt han det.” 

Killarna anser inte att det varken är ett underhållningsprogram, dokusåpa eller dokumentär 
utan ett uppfostrings- och hjälpprogram. De menar att nannysarna är bra och att de hinner med 
allt. En av dem berättade, ”En gång var det en kille som vart kär i hon för att hon var så bra. 
Det var på ett program, och så pussade han henne då hon skulle fara.” 

Den ena killen har fått intrycket av att det är synd om familjerna som är med. Den andra 
tycker att man lär sig av att familjerna fått det bra. 

Killarna tycker att programmen är roliga att titta på, men den ena upprepade igen att det är 
synd om familjerna i början. Den andra killen sa, ”i slutet tycker jag det är bäst för då sköter 
alla sig. Och en gång då blev jag nästan galen, för då tog en pojke upp en kniv och tänkte 
hugga sin storebror.” 

 27



Killarna brukar titta på programmen ibland. Den ena brukar titta med sin pappa och den 
andra brukar titta med sin storebror. Hans föräldrar brukar inte titta på dem. De tror att barn 
tycker att nannyprogrammen är bra för att man kan lära sig av dem. En av killarna svarade 
följande på vad som är bra med dem, ”Jo, att se att dom hjälper andra som har det jättesvårt 
med sina barn, det tycker jag är bra.” Båda två framhåller att det är våldsamt i början och det är 
inte bra, ”Barna slår ju föräldrarna och sånt där”. De var helt överens om att allt är sant och 
absolut inte iscensatt. 

De brukar inte fundera efteråt på de avsnitt de sett, men de menar att man lär sig bra saker 
av programmen och att man förstår hur jobbigt föräldrarna har det ibland. De visste inte riktigt 
vilken nytta man kan ha av dem, men de tycker ändå att de är bra. När jag frågade om de 
trodde att föräldrarna kunde ha nytta av dem så fick jag svaret ”Det är ju som föräldrarna 
barnen lär sig av också, för föräldrarna blir ju bättre då”. De uppfattar att anledningen till att 
nannyprogrammen görs är för att barnen ska lära sig. 
 
Skriftlig tilläggsfråga 
Som ett tillägg till undersökningen skickades en tilläggsfråga ut, via mail. Frågan löd: Tror du 
att barnen som medverkar kan ta någon skada av att delta i programmet? Av svaren framgick 
att den allmänna uppfattningen bland deltagarna i den vuxna gruppen, är att barn mår bra av att 
ha gränser och regler att förhålla sig till. Möjligen finns det risk för att större barn exempelvis 
kan bli retade i skolan, men de flesta tror ändå att fördelarna uppväger nackdelarna. Det var 
dock en av föräldrarna som var av en helt annan uppfattning. Hon ser en risk med att ta in en 
nanny i hemmet som fråntar föräldrarna deras roller som familjernas fostrare och gränssättare. 
Hon förklarar det på följande sätt, ”Barnen kanske tappar tilltro och respekt för sina föräldrar 
som inför hela svenska/brittiska folket på ett sätt abdikerar fram sina roller. Och andra sidan 
verkar det, om nu inslagen är sanna, som att familjerna har STORA problem och visst då 
behöver de hjälp. Det jag känner tveksamhet inför är om nannyprogammen är rätt väg att gå. 
Bättre är nog om föräldrarna kan få hjälp utanför hemmet och utan barnens medverkan och 
sedan ta med den nya kunskapen hem och testa och därefter träffas igen antingen enskilt med 
en "nanny" eller kanske ännu hellre varvat med träffar tillsammans med andra föräldrar som står 
inför samma bekymmer. Att ta in ett proffs i hemmet tror jag underminerar föräldrarnas 
ledarroller på ett överlag negativt sätt.” Barnen däremot uttryckte att det kunde ha en negativ 
effekt, eftersom de inte trodde att barnen själva får vara med och bestämma huruvida de ska 
vara med i programmen eller inte. 
 
4.3 Sammanfattad analys av fokusgruppsamtalen 
Av undersökningen att döma förefaller alla informanter tycka att nannyprogrammen, och då 
främst den svenska Nannyjouren, är bra och lärorika program. Nannysarna uppfattas som lite 
överlägsna av de vuxna. Barnen tycker de är lite och hårda och inte direkt någon som de skulle 
vilja ha hem till sig. Men deras metoder verkar fungera, vilket väcker tillfredsställelse hos både 
barn och vuxna. 

De flesta av dem upplever att allt inte är riktigt autentiskt, då vissa delar känns lite 
överdrivna och iscensatta för att förstärka känslan av kaos. Den vuxna gruppen anser att ett 
uppföljningsprogram är en nödvändighet, så att man får en verifikation på att nannysarnas 
metoder verkligen fungerar även på lång sikt. 

De barn och vuxna som ingick i mina fokusgrupper, ser ofta programmen tillsammans med 
sina familjer och programmen i sig efterlämnar en viss eftertanke. De ger också tips och råd 
som kan användas i den egna vardagen, såväl för de vuxna som för barnen.  

De vuxna var osäkra på vad det kan vara i programtypen som appellerar till barn, men efter 
en stunds eftertanke kom de på att barn kanske också fascineras över andra familjers relationer 
och att det förmodligen är ett vuxenprogram som även barn kan förstå. Barnens uppfattning är 
att barn gillar programmen för att det är barn som medverkar. Dessutom är det kul att se hur 
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andra har det. Det tycks finnas en viss igenkänningsfaktor, i varje fall hos de äldre barnen. 
Samtidigt har nannyprogrammen även en viss skrämselfaktor, åtminstone hos de något yngre 
barnen. 

Vad man emellertid kan ha synpunkter på, är programmens utformning som ger en bild av 
förlegade könsroller. Mamman tycks ha det övergripande ansvaret för hemmet och barnen, 
medan mannen har rollen som bifigur i familjen. Är detta bilden av en vanlig modern familj, 
som media vill förmedla? En annan viktig fråga är vilka konsekvenser det kan ge för barnen 
som medverkar. Detta är definitivt något som borde undersökas mer noggrant. Min 
sammantagna uppfattning är ändå att min undersökning visat att nannyprogrammen är en 
omtyckt programtyp som ger fler positiva än negativa effekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



5. DISKUSSION 
 
Resultaten av fokusgruppsamtalen har varit mycket intressanta att ta del av och jag är mycket 
nöjd med den information som materialet har gett mig. Då jag själv inte haft något speciellt 
förhållande till nannyprogrammen tidigare, hade jag heller inte några förutfattade meningar om 
programtypen. Visst hade jag sett något avsnitt, men det var ingen serie som jag följt. Jag tror 
att detta har varit en fördel i samtalen med fokusgrupperna. 

Ett fenomen som framträtt under arbetets gång är att de flesta verkar ha något slags 
förhållande till dessa program. På Internet finns ett flertal diskussionsforum där framförallt 
föräldrar diskuterar om programmen, och för åtminstone en av serierna finns det till och med 
en hemsida. Nannyfenomenet har blivit ifrågasatt av media och myndigheter och ett flertal 
artiklar har skrivits, både för och emot ämnet. Alla människor jag personligen varit i kontakt 
med i och med denna undersökning, har haft en förförståelse av programmen. Denna 
programtyp är emellertid en relativt ny företeelse, vilket medfört att det ännu inte finns någon 
nämnvärd forskning på temat. Min förhoppning är att jag i och med denna studie kunnat bidra 
till ett mediepedagogiskt samtal om nannyfenomenet. Uppenbarligen finns ett behov av att 
diskutera och kritiskt granska dessa nannyprogram. 

I Norge har till exempel den norska motsvarigheten till Nannyjouren hamnat i blåsväder. 
Den 26 oktober 2005 kunde man, på Aftonbladet Föräldrars sida på Internet, läsa journalisten 
Karin Lindbloms artikel om det norska TV-programmet Nannyhjelpen som blivit anmäld till 
Pressens opinionsnämnds motsvarighet i Norge, PFU. Det är Norska barnombudsmannen som 
gjort anmälan tillsammans med Rädda Barnen och universitetet i Oslo, vilka anser att 
programmet strider mot FN:s barnkonvention. De menar att ingen vet hur dessa program 
påverkar de medverkande familjerna. Vidare tycker de att TV3 inte ska ta över ett ansvar som 
hälsovården ska sköta. Även den svenska motsvarigheten Nannyjouren har kritiserats och ett 
antal anmälningar har skickats in till den svenska Barnombudsmannen. De har i sin tur inte 
kunnat agera mot programmet eftersom TV3 sänds via London, vilka inte omfattas av det 
svenska regelverket. Barnombudsmannen är kritisk till programmen som skildrat vissa barn på 
ett identitetskränkande sätt, exempelvis när de suttit på toaletten. De anser att det är mycket 
viktigt att visa barnen respekt. Vidare kräver Barnombudsmannen hårdare pressetiska regler, 
likt Norge, för att bättre skydda barnen.95

I Sverige Radios P1 kunde man den 13 juni 2005, höra programmet Föräldrarna där dagens 
tema var Jag vill ha en egen nanny. Det handlade om den ensamstående tvåbarnsmamman 
Annike Wennerström som var en av de första att få hjälp av svenska Nannyjouren. Hon hade 
tidigare försökt få hjälp av Socialförvaltningen och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) med 
sin då fyraårige son, men inte lyckats. Slutligen blev hon tipsad om Nannyjouren av en kompis 
och tänkte att det var värt ett försök. Kravet för att få vara med i serien var att inget av barnen 
fick ha någon bekräftad beteendestörning, vilket Annikes son således inte hade. När 
produktionsteamet hälsade på i familjen var sonen fullständigt vild och familjen blev accepterad 
att medverka i serien. Produktionsteamet ville gärna ha tre problem och försökte då göra ett 
problem av att storasystern dricker välling, vilket Annike inte ser som något problem, utan 
något som dottern kommer att växa ifrån. När Nannyteamet kom för att filma så var sonen 
helt lugn, det var som om han förstod att de var där för att han var jobbig. Annike fick trigga 
igång en reaktion hos honom genom att lova honom en leksak som han sedan inte fick. Detta 
resulterade i ett vredesutbrott i en klädaffär på stan. 

Fokus i programmet var på den bråkiga sonen och den arga mamman som måste ändra sitt 
beteende, vilket Annike också håller med om. Att pappan inte bor med familjen nämns i en 
bisats. De hade en svår och utdragen skilsmässa för några år sedan, vilket inte alls nämns i 

                                                 
95 Aftonbladet Föräldrar, länk http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,719895,00.html, 
(2005-11-19) 
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programmet. Pappan och hon har helst skilda åsikter om saker och ting, Annike upplever det 
som om de är från två olika världar. Barnen bor 90 procent av tiden med henne. 

Annike upplevde nannyn som ett jättestöd som fanns där för att hjälpa och uppmuntra 
henne, inte för att klanka ner och säga att hon var en dålig mamma. Hon lärde sig att behålla 
sitt lugn och inte låta sonen få igång henne. Rådet var att inte bli arg utan istället räkna till tio 
och behålla lugnet. Hon tycker att den största förändringen som skett sedan Nannyjouren, är att 
hon blivit mycket lugnare, vilket gör att det inte blir så mycket bråk. Annike känner sig idag 
starkare, piggare och mer konsekvent i sin föräldraroll. Programmet har de spelat in och de 
brukar titta på det för att komma ihåg råden.  

Begreppet nannys förklaras i radioprogrammet som professionella barnflickor, men som på 
TV mer fått rollen som terapeuter. De hjälper familjer i kris och på en vecka ska de förvandla 
kaos till harmoni. Frågan som ställs är emellertid: Vad det egentligen är för metoder de 
förmedlar till föräldrarna? 

Tomas Johansson är professor i socialpsykologi vid Göteborgs Universitet och har forskat i 
föräldraskap. Han fick uppdraget av Föräldrarna att analysera några av nannyprogrammen. Till 
en början var han mycket kritisk och tyckte att det var löjligt, men upptäckte sedan att 
nannysarna använde sig av en slug och bra metod. De har en förmåga att blanda olika 
uppfostringstekniker och integrerar dem på ett sätt så att familjerna får en bättre struktur. 
Föräldrar och barn får hjälp att mötas, på lika villkor. Han menar att det är en behavioristisk 
form av inlärning, men på ett mjukt sätt utan auktoritet. Det handlar om straff och belöning, 
men straffen handlar om att tala barnet till rätta och be om förlåtelse. Belöning utdelas i form 
av till exempel utflykter, när de varit duktiga. 96 Innan jag påbörjat denna undersökning var min 
känsla ungefär densamma som Tomas Johanssons. Under arbetes gång har dock även min egen 
åsikt ändrats, eftersom det helt klart verkar som att nannysarnas metoder fungerar, åtminstone i 
de två avsnitt som ingått i denna studie. 

Nannysarna har bra koll på barnens olika mognadsstadier vilket är bra då vissa föräldrar 
hindrar sina barns utveckling. Det handlar mycket om att bekräfta och berömma barnet när de 
gör någonting bra. På frågan om varför programmet är så populärt svarar Tomas Johansson att 
föräldrar använder det för att söka kunskap, ta till sig tekniker, men inte minst för att det är 
underhållande. Han tycker dock att programmet visar på en traditionell och förlegad bild av 
könsrollerna. Familjerna i programmen är inte så jämställda, mamman tar hand om barnen och 
pappan är mer en bifigur. Det pratas mycket om att det är mamman som ska klara det här 
medan pappan ska lära sig att stödja henne. Dagens TV-program förmedlar att med experthjälp 
kan vi lösa allt. 

Annike mötte både dunkar i ryggen och skepsis beträffande sitt deltagande i programmet. 
För hennes del var hon tvungen att göra det här för att få hjälp med sin jobbiga 
familjesituation. Hon upplever att de behöver mer hjälp, vilket hon nu också fått löfte om från 
hälsovården. Hon har förklarat för sin son att hon gjorde det här för att hjälpa dem att bli en 
gladare familj som mår bättre, och inte för att vara elak.97

 I ytterligare ett av radioprogrammet Föräldrarna kunde man den 19 december 2005 ta del av 
en fortsatt debatt kring det tidigare behandlade programmet av Nannyjouren. Denna gång 
handlade det om huruvida barnen tar skada av att delta. Dessutom riktades kritik mot att vissa 
delar i programmen är fabricerade. 

Barnombudsmannen Lena Nyberg uttalade sig kritiskt mot Nannyjouren. Hon anser att 
programmet utlämnar barn och att barnperspektivet helt glömts bort. Barnen presenteras som 
odågor som inte kan uppföra sig och visar dem i känsliga situationer som exempelvis vid 
toalettbesök. Barnen kan inte själva ta ställning och man vet inte vad detta kan få för genomslag 
för dem senare i livet. Anders Knave, programchef på TV3 fick svara på kritiken om att 

                                                 
96 Föräldrarna i Sveriges Radio P1, Jag vill ha en egen nanny, (2005-06-13) 
97 Ibid 
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programmet hänger ut barnen. Han anser att frågeställningen är berättigad, men att man måste 
se det hela i ett lite större perspektiv. Resultatet gör trots allt att familjernas vardag förändras till 
det bättre. Han håller med om att barnen inte själva valt att visas på TV, men han anser ändå 
att man måste lita på föräldrarnas omdöme i den frågan. TV3 tar sitt ansvar vid redigeringen av 
programmen samt vid valen av familjer. 

På kritiken om att allt inte är autentiskt, utan att en del är iscensatt, svarade Knave att all 
reality-TV, om man inte talar om dokusåpor, handlar om att följa ett skeende, det vill säga en 
skildring av vardagen. Han håller med om att kameran påverkar deltagarnas vardag, men att 
TV3 inte går in och aktivt försöker konstruera händelser. Han säger också att TV3 inte lovar 
någonting som de inte håller. Eventuella fabriceringar av bråk får inte användas, men har det 
hänt så är det inte bra. Nu kommer dock programserien ha uppehåll fram till hösten 2006.98  

 
5.1 Resultatdiskussion 
Jag har i min undersökning kommit fram till slutsatsen att de barn och vuxna som ingick i min 
studie uppskattar nannyprogrammen. De anser att programmen erbjuder tips och hjälp med 
hur man själv kan lösa problematiska situationer som uppkommer i hemmet. Barnen upplever 
att programmen var ”roliga” att se på, medan de vuxna tycker att de är ”intressanta” och 
”lärorika”. De flesta av barninformanterna upplever nannysarna som lite hårda och de yngre 
barnen är till och med lite rädda för att de ska dyka upp hemma hos dem. De vuxna tycker att 
nannysarna har en smula överlägsen attityd som ibland nästan idiotförklarar föräldrarna då de 
tilltalar dem på samma sätt som barnen. Samtidigt väcker det tillfredsställelse när deras metoder 
verkar fungera. Kanske ger detta hopp till föräldrarna, att klara av problem och motgångar som 
uppkommer i det egna familjelivet? 

Allt uppfattas inte som helt autentiskt, då främst av den vuxna gruppen. Vissa delar känns 
helt enkelt en aning överdrivna. De vuxna efterlyste ett uppföljningsprogram för att få 
verifikation på att nannyns metoder verkligen fungerar, även på lång sikt. Ett sådant avsitt 
visades också ett par veckor efter undersökningen. 

De flesta av dem som ingått i mina fokusgrupper ser programmen tillsammans med 
familjemedlemmar som till exempel sin mamma, pappa, syskon eller sambo. Programmen tycks 
ha en förmåga att efterlämna en viss eftertänksamhet hos informanterna. 

Något som tydligt framkommit genom fokusgruppsamtalen, är att barn och vuxna inte 
tänker på samma sätt. Till exempel upplever de vuxna att det är ett vuxenprogram och de är 
lite osäkra på vad det är i programmen som lockar en ung tittarskara. Kan man kanske säga att 
de vuxna ser vad de vill se? Däremot framgår av samtalen med barnen, att attraktionsvärdet 
består i att det är barn som medverkar i programmen och att det är roligt att titta på hur andra 
har det. Barnen menar också att andra barn kanske kan känna igen sig i nannyprogrammen. 
Det visar på ett slags tredje person syndrom, där barnen själva inte identifierar sig med de 
medverkande ”problemfamiljerna” – både barnen och deras föräldrar – men de tror att kanske 
andra barn kan göra det. De äldre barnen uppvisade emellertid en viss social medvetenhet, då 
de påpekade att det ofta handlar om ensamstående föräldrar som har problem med en massa 
ungar. 

De vuxna har en förmåga att känna igen sig i föräldrarnas situationer i programmen, medan 
barnen, som sagt, mer tar avstånd från de medverkande barnens beteenden. De äldre barnen 
kan uppleva en viss igenkänningsfaktor, och de yngre kan även uppleva en viss skrämselfaktor, 
som tidigare nämnts, eftersom de inte vill att nannyn ska komma hem till dem. 

Flera av barnen nämner att programmen innehåller hemska och våldsamma inslag, vilket 
ingen av de vuxna påpekat. Bland annat nämner de två yngre barngrupperna samma händelse 
ur ett avsnitt då en pojke tänkt hugga sin bror med en kniv. Detta visar på att barnen ser 
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skeendet ur barnens perspektiv, medan de vuxna ser det som händer utifrån föräldrarnas 
synvinkel.  

Att programmen förmedlar en förlegad bild av könsrollerna är ett tämligen oomtvistat 
faktum, dock tror mannen i vuxengruppen att detta beror på att det medvetet vinklas på det 
sättet. Den bild som ges av mamman, i Nannyjouren, är att hon är den som bär ansvaret för 
hemmet och familjen, medan mannen ses mer som en passiv bifigur, utan vidare ansvar. 

I en jämförelse med Jan-Uwe Rogges studie, visar min undersökning att de svar jag fått av 
mina informanter inte riktigt stämmer överens med vad som framkommit i den tyska studien. 
Då mina undersökningsgrupper upplever att programmen är bra och att man kan lära sig något 
av dem, anser 50 procent av tyskarna att programmen är dåliga, ytterligare 30 procent tycker 
inte att råden som förmedlas går att följa. De sista 20 procenten tittar på programmen i rent 
underhållningssyfte, men menar att de inte lär sig någonting av dem. 

Jag upplever att mina informanter anser att de råd som Nannyjouren ger i sin bok (hittas i 
denna uppsats på sidan 19-20) också efterlevs i det avsnitt vi tittat på. Detsamma gäller för 
Supernanny och Jo Frosts tio-i-topp-regler. Nu är detta någonting jag bara kan anta, eftersom 
undersökningsgrupperna inte sett dessa regler då de endast finns med i de nyutgivna böckerna 
som är baserade på respektive TV-serie. Av svaren att döma kan jag ändå anta att de 
förmodligen skulle hålla med om detta.   

Om jag jämför min undersökning med den information som framkommit ur det första 
radioprogrammet, kan jag konstatera att åtminstone Nannyjouren verkar vara ett program som 
faktiskt hjälper familjer som har problem. Detta faktum känns också förenligt med den 
information som jag upplever att jag fått fram via mitt material, om hur mina informanter 
uppfattat det. Även nästa radioprogram stämmer överens med det jag kommit fram till med 
hjälp av fokusgrupperna. En av frågorna vi hade uppe för diskussion, gällde kritiken att allt i 
programmen inte är autentiskt. En kritik som sedermera även bekräftades i och med 
radioprogrammen. 

Vidare i programmet behandlades frågan om hur viktigt det är att uppmärksamma så att 
barnen som medverkar i serien, inte far illa av att vara med. Detta var ett spörsmål som också 
behandlades av informanterna i den tilläggsfråga som skickades ut. Särskilt barninformanterna 
reagerade känsligt på denna punkt. Vi kan inte blunda för det faktum att det kan medföra 
konsekvenser för de medverkande barnen. Att Nannyhjelpen blivit fälld av den norska 
barnombudsmannen kanske kan bidra till debatten om huruvida de medverkande barnen 
utnyttjas och kanske i viss mån även exploaterats, på ett ogenomtänkt sätt. TV3 har knappast 
som främsta huvudsyfte att måna om barnen, utan där förmodar jag att det snarare är de 
ekonomiska intressena som styr. Där finns måhända svaret på varför det förekommit forcerade 
händelser i programmen. Jag tror emellertid att ”edutainment” (education + entertainment), 
och kanske framför allt denna programgenre, definitivt har en framtid inom media även i 
framtiden. Så länge det finns föräldrar och barn kommer det också att finns ett behov av att få 
tips och råd.  

Då nannyprogrammen uppenbarligen är något som både intresserar och berör barn och 
unga i dagens samhälle, skulle man med fördel kunna ta upp ämnet till diskussion i skolan. Det 
skulle kunna ge en chans till att, med ett mediepedagogiskt angreppssätt, arbeta vidare på 
temat. Fördelen med att behandla ämnen som angår och intresserar barnen, är att det ger en 
större möjlighet till ökad kunskap och förståelse. 
 
5.2 Avslutning 
Jag anser att jag i och med min undersökning kunnat svara på min forskningsfråga. Svaret jag 
kommit fram till är att barn och vuxna generellt uppfattar nannyprogrammen som både bra och 
pedagogiska. Visst finns det ett flertal aspekter att anmärka på, men på det stora hela tycks 
programgenren ha fler fördelar än nackdelar. 
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På frågan vad det är i programmen som lockar barnen att titta, har jag, just med barnens 
hjälp, kommit fram till att det beror på att det också är barn som medverkar samt att 
programtypen har ett stort ”underhållningsvärde”. Det är helt enkelt intressant att få en inblick 
i hur livet levs i andra familjer, med större men ändå likartade problem än den egna. 

 
5.3 Vidare forskning 
Då detta är ett relativt nytt ämne, är jag tämligen säker på att det kommer att dyka upp en hel 
del forskning på detta område, inom en tämligen snar framtid. Personligen skulle jag kunna 
tänka mig att forska vidare kring medias påverkan på de barn som medverkat i Nannyjouren och 
huruvida exempelvis TV3 hanterar ansvarsfrågan i detta fall.  
 
Med följande rader vill jag avsluta denna uppsats: 

 
Anknytningen till föräldrarna har betydelse för att barn skall kunna 
utvecklas till trygga personer med balanserad självkänsla och ett gott 
självförtroende. Gott självförtroende innebär att man tycker om sig själv 
för det man gör, till skillnad från en god självkänsla där man tycker om 
sig själv för den man är.99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99 Hansson, Jorunn & Oscarsson, Christina (2005). Lyckliga barn. En bok om föräldraskap. Västerås: ICA Bokförlag, 
s 16 
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Fokusgruppsamtal med vuxna         Bilaga 1 
Onsdagen den 7 december 2005 
Medverkande: John, Viola, Monika och Anna 
Intervjuare: Maria Näslund 
 
John: Jag trodde aldrig jag skulle sitta med fyra kvinnor och se på Nannyjouren. 
Jag: Har ni sett något av de här programmen förut? 
Alla: Jaa, men inte dom där. 
Jag: Ja, men jag menar själva Nannyjouren och Supernanny? 
Viola: Jaa. 
Monika:  Ja. 
Anna: Supernanny har jag sett på TV4. 
Jag: Vad tycker ni att de handlar om? 
Viola: Det är väl att de vill ha hjälp med att uppfostra barnen för att de inte klarar av det själv, det är väl 

det det handlar om. 
Jag: Vad tycker ni att det är för typ av program? Är det underhållning, dokusåpaaktigt eller är det 

dokumentär…? 
Monika Nog är det lite dokusåpa tycker jag. Att skapa konflikter och skapa situationer så att folk får gotta 

sig i det. 
Anna: Det är just att det känns lite överdrivet när de kommer dit först. Man får ju bara se när de slåss 

och när de bråkar som jag tycker känns sådär... 
John: Med jag tycker också att det är för att man kan lära sig mycket från det. Det är också ett 

läroprogram för föräldrar som inte vet hur dom ska göra. Så det här är ju ett bättre i så fall 
dokusåpa än mycket, mycket annat. 

Monika: Joo, det ger ju någonting positivt i slutändan. 
John: Men att se en massa "fatsons" som åker till en ö, det ger mig ingenting. 
Monika: Ja, absolut. 
Jag: Tror ni att allting är sant eller är någonting iscensatt för programmet? 
Anna: Jag är lite skeptisk. 
Viola: Jo, det är jag också faktiskt. 
Anna: Jag kan inte tro att det är helt trovärdigt, även om alla de här sakerna de bråkar om det känner 

man ju igen själv, det är ju vissa situationer som återkommer, nattning och allt det där, så nog 
förstår man att folk kan ha problem med det, men att det kanske känns som att de ändras lite väl 
fort i sitt tycke. 

John: Jag kan tänka mig att det tagit längre tid än de här två veckorna eller... 
Monika: Är det inte bara en vecka? 
Viola: Joo, det är bara en vecka. 
John:  Jaha… men i övrigt så tror jag att det var nog körigt innan. Hur menar du iscensatt? 
Jag: Ja, men man tänker som det här i början att det är så här rörigt som det verkar, eller verkar det 

spelat? 
John: Jag tror att det verkar spelat, men däremot så tar man ju ett utsnitt och packar ihop det och då ser 

man att dygnet har ju faktiskt kanske - hur många vakna timmar, och barnen sover kanske 11 
timmar så låt oss säga ytterligare 13 timmar - så det kan inte vara så körigt alla dessa 13 timmar. 

Monika: Precis. 
Jag: Vad tycker ni om nannyn då? Om hennes sätt? 
Monika: Kunnig men lite nedvärderande tycker jag, mot familjen, lite klappa på huvudet. 
Viola: Men vet du jag tycker inte det. Jag tycker hon är rak och ärlig... 
Monika: Ja, hon är rak men samtidigt kanske det är lite, jag vet inte, lite respektlös mellan varven. 
John: Men det var ju någon av er som sa som att det är som att hon idiotförklarar folk för att hon pratar 

såhär som nu ska jag prata tydligt så att du fattar din dumma jävel. 
Monika: Jaa, lite väl alltså... 
Anna:  Hon pratar som på samma sätt åt barnen som åt dom vuxna egentligen. Barnen kan jag förstå att 

hon säger kanske, för många är ju små…  
Monika: Ja, absolut. 
Anna: …då kan jag förstå att hon pratar tydligt och kanske långsammare, men det är som om hon talar 

likadant till de vuxna. 
Monika: Jaa, litegrann. De spelar över helt enkelt kan man säga. 
Jag: Vem, barnen eller..? 
Monika: Nannyn alltså spelar över, lite väl mycket nanny. 
Jag: Är hon lite övertydlig? 
Monika: Lite övertydlig. 
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John: Det gör hon kanske bara inför kameran också? 
Monika: Joo. 
Jag: Vad får ni för intryck av programmet, av just det här avsnittet? 
John: Det var ju bra att det gick bra. 
Jag: Tror du att de hade visat det om det inte gått bra? 
John: Näe. 
Anna: Och frågan är ju hur det gick, om man tänker den första familjen, den här svenska, jag har ju svårt 

att tro att hon ändrar sitt liv för det handlar ju mest om att mamman skulle börja aktivera sig, tror 
jag, få lite egen tid och börja må bättre, och det har jag svårt att tro. Men jaa, det kanske skedde? 
Man får ju ingen uppföljning, det tror jag är viktigt för det hade höjt trovärdigheten, iallafall för 
mig om jag hade fått veta att ett halvår efter så var det fortfarande bättre. 

Jag: Man får väl hoppas att dom kommer tillbaka på något sätt och att dom är så smarta, alltså TV, och 
tänker till och gör en återblick för att se vad har hänt med de här, för att höja trovärdigheten. 

Monika: Men första intrycket tycker jag när man ser de här programmen och det har jag alltid tänkt, att fy 
vilka jävliga ungar. 

Viola:  Mmm... 
Monika: Men sen ändrar man sig ju ganska snabbt efter säg 20 minuter då visar det sig att egentligen är det 

ju inte barnen som är djävliga utan många gånger, eller nästan alla gånger är det ju föräldrarna som 
kanske är orsaken till att det är så här, men det är ju inte det när de visar klipp och så här och lite 
trailer och sånt. Men Gud vilka ungar, de håller ju på att slå ihjäl varann, också är det ju inte så. 

Anna: Sedan ändras det och blir mot föräldrarna. 
John: Är dom smarta nu så gör dom ju en sån här uppföljning ett år efteråt eller nåt sånt där. Vi besöker 

familjerna ett år efter Nannyjouren, för annars så ger det ingen framtid. 
Jag: Det är ju så det har gjort med till exempel Extreme Makeover då man har fått träffa dem igen, hur 

gick det sex månader senare, och The Swan tror jag också gjorde det. 
John: Det har jag missat. 
Jag: Brukar ni se på de här programmen? 
Anna: Inte att jag följer det, det kan jag inte säga. Jag vet inte ens om det går just nu, tror kanske inte 

det. 
Jag: Supernanny hade säsongsavslutning nu i veckan eller om det var förra veckan. 
Anna: Men det är flera veckor sedan, men ibland har jag kommit just när det varit och då ser jag. 
Monika: Om man råkar slå på när det är ja då är man ju fast, helt klart! 
Viola: Vi brukar se det hela familjen vi. 
John: Det krockar oftast med något annat så då brukar jag gå och se på en TV och Anna på den andra. 
Jag: Brukar Anna se det? 
John: Jaa, alltid! 
Jag: Varför ser ni på det? 
Viola: Man fastnar i det. 
Anna: Sätter man på det och kommer in i det så vill man ju följa familjen, fastän man kanske inte sett 

det innan. 
John: Man vill se upplösningen. 
Anna: Jaa. 
John: Hade man inte börjat med det så hade man ju inte brytt sig. 
Anna: Näe. 
Monika: Men sen kan alla föräldrar identifiera sig med det här på ett eller annat sätt. 
Anna: Joo, precis. 
John: Mmm. 
Monika: Jag menar The Swan, hallå det är ju liksom så långt borta, men det är ju ganska jordnära på ett sätt 

om man jämför med… 
Anna: …sig själv… 
Monika: Jo Guud, så där har min unge gjort, eller så där kan man göra. 
John: Det spelar ingen roll egentligen om det hade varit Nannyjouren, man hade ändå kanske suttit i 

soffan så det spelar ingen roll vilket program det hade varit. Man har sin egen tid när man sitter i 
soffan också råkar det vara Nannyjouren. 

Jag: Men hade det inte fått dig att fastna så hade du ju zappat vidare. 
John: Jo visst, men hade det varit Extreme Makeover då hade man kanske fastnat för att se att se hur blev 

dom, vart dom snygga? 
Anna: Joo. 
Monika: Det är när det handlar om vanliga människor, vanliga Svenssons. 
John: Jaa. 
Anna: Javisst är det ju igenkännande. 
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John: Men alltså om det skulle vara sånt här som Temptation Island, då hade jag zappat vidare. 
Jag: Det kanske inte direkt känns som vanliga människor? 
John: Jag hade zoomat in någonting intressant kanske just då… 
*skratt* 
Monika: Nå bikinibrudar… 
Jag: När brukar ni se programmen? När de går eller är det så att ni brukar banda dem? 
Anna: Näe, man ser på dem när de går. 
Monika: Mmm. 
Jag: Med vem brukar ni titta? 
Viola: Med familjen. 
Monika: Jag ser med min son, den äldre, han älskar det här. 
Viola: Som Tommy, han blir helt betagen när han ser det. 
Monika: Kalle säger, men vilka jävla ungar! Han säger, ja, där ser du hur det är! 
Anna: Jag tror att det är bra när man ser tillsammans. 
Viola: Till Peter brukar jag retas å säga att ni har å varit sådär. Nähä, å aldrig! 
Monika: Jag tror att barn är helt fascinerade av det här, alltså helt! 
Viola: Joo. 
Anna: Oftast ligger ungarna då så jag tror aldrig vi sett det tillsammans, utan det är jag och Mats. 
Viola: Jag brukar säga att vet du att jag tycker att min syster, hon skulle behöva få Nannyjouren till sig. 
Monika: Jahaa. 
Jag: Och du ser det ju ibland med… 
John: …min sambo. 
Jag: Ja just det. 
John: Jag skulle aldrig låta min son se det. Han är för liten ännu. 
Jag: Ja, han är ju bara tre. 
Monika: Ja ja. 
Jag: Ja, då var min nästa fråga tittar era barn, och det har vi ju redan fått svar på... 
Monika: Mmm. 
Jag: Jag har ju läst en studie som Medierådet har gjort och där visar det att Nannyakuten ligger högst på 

tittarlistan som presenterar barn och ungas tittarvanor. Dom tycker att det är bland det bästa att 
titta på. Varför tror ni att barn är så intresserade av att titta på de här programmen? 

Viola: Tror ni inte att de känner igen sig själva också lite grann? 
Jag: Ni tror inte att de kanske blir avskräckta över att se hur hemskt andra har det? 
Viola: Ja, det också. 
Monika: Jag vet inte. 
John: Bra fråga. Ingen aning. 
Monika: Nej, ingen aning. 
Jag: Ja, jag har funderat väldigt mycket på det och jag tycker att det är fascinerande. Det var 

Nannyakuten och Farmen var de programmen som unga helst ser på. 
Monika: Men relationer är väl alltid spännande tror jag, och kanske även för barn. Det här är ju kanske ett 

program, ett vuxenprogram som barn kan förstå. 
Jag: Ja, också är det ju barn med, och det kanske är viktigt? 
Monika: Ja precis, men egentligen handlar det ju om vuxna och barn kanske inte riktigt förstår 

problematiken, men samtidigt så kan de ju känna igen sig. Farmen kanske så händer det väl i och 
för sig en hel del annat spektakel men, jaa… 

Anna: Där kan det kanske vara ”tävlingsgrejset” som är spännande. 
Jag: En tanke som de hade var att i Farmen är det ju djur med och att de då var även djuren som drog. 
John: Barn är det då liksom 7-11 eller är det 11-15… 
Jag: Det är alltså barn i tv-tittaråldern och jag tror att det handlar om från 7 till 12 och unga var då 

från 13 och uppåt. 
John: De flesta barn har väl lagt sig när Nannyjouren går. 
Jag: Säg inte det. 
Monika: Har man ungar som vi har så… 
John: Om de är under 10 eller 11… 
Jag: Så finns det också barn som är uppe till 10 eller 11 som är 8-9 år. 
John: Men de måste ju sova, de ska ju upp till skolan… 
Jag: Men det finns dom som är det. 
John: Men då är det ju oansvariga föräldrar. 
Jag: Å hoppsan!!! 
Monika: Det beror på vilken ålder de är i kanske…? 
Viola: Ja, det beror på vilken ålder det är. 
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Jag: Tycker ni att programmen är bra eller dåliga? 
John: Jag tycker de är bra. Mycket bättre än allt annat, Sveriges värsta älskare och Sveriges värsta allt 

annat… 
Jag: Vad tycker ni är bra med dem? 
John: Därför att de är både underhållande i och med att man fastnar, men de är även, nu hittar jag bara 

det engelska ordet, alltså educating, alltså att de lär ut… 
Monika: Utbildning, i utbildningssyfte. 
Jag: Ger bra tips. 
John Ja, utbildning. 
Viola: Att det går från negativt och att det går även till positivt. 
John: Och att det ofta blir ett lyckligt slut. 
Monika: Lyckligt slut. 
Jag: Tycker ni det är någonting som är dåligt med dem? 
John: Ja, att de ens finns. 
Viola: Att de inte har någon uppföljning. 
Jag: Näe, än så länge. Det får vi se om det kommer. Men du tycker att det är dåligt att de ens finns? 
John: Ja, i princip, mycket av det alltså. Jag menar det fanns inte dokusåpor för 5-10 år sedan. Det är 

som att TV:n blir bara dummare och dummare jag menar vilket ämne som helst… 
Jag: …gör man dokusåpa på. 
John: Jaa. 
Anna: Det är också det här att man ska ha specialister till allting nu för tiden och det är ju det också 

kanske. 
Jag: Rådgivningstrenden brukar jag kalla det. 
Anna: Joo precis, och det kanske inte är negativt det vet jag inte, men alltså det ligger ju lite i tiden, det 

är ju inte så konstigt om man säger så. 
Jag: Ja, du ska lära dig att laga mat och du ska lära dig att fixa bilen och du ska lära dig att ta hand om 

dig själv och du ska lära dig att gå ned i vikt. 
Anna: Och det ska man ju inte göra av varandra. 
Jag: Näe. 
John: Och det har blivit mer att du ska mera titta på TV, alltså jag tror matlagningsprogrammen är 

bland de populäraste bland vuxna att se på, för vi ägnar mindre och mindre tid att laga mat. 
Medeltiden och laga en middag var väl en kvart. Flytta det 10-20 år bakåt, och det blir bara mer 
och mer. 

Monika: Mm. 
Jag: TV:n har fått lite mycket utrymme. 
John: Och sen vad folk på TV gör är ju bara att försöka hitta nya programidéer för att få föräldrarna att 

sitta där. 
Anna: Mm. 
John: Det är därför jag menar att det är synd, att dom finns, men när dom ändå finns så är ju 

Nannyjouren då utbildande emot för Temptation Island eller nåt. 
Jag: Just det. 
John: Eller Big Brother. 
Jag: Brukar ni fundera någonting på programmen ni har sett? 
Monika: Jag kan fundera lite grann på vad det är för typ av människor som anmäler sig till det här för du 

exponerar ju din familj något fruktansvärt, och du blir ju fruktansvärt kritiserad som människa. 
Det värsta man kan göra mot någon är ju att kritisera ens föräldraskap. Det har man ju lärt sig för 
jag har ju jobbat också med det alltså, att det är bara det värsta du gör, alltså att säga till någon, 
även om det är sant, så finns det ju ingenting som är så hemskt och det vet man ju som förälder 
själv också när någon kritiserar dig att man tar ju fruktansvärt illa vid sig. Det gör man ju trots att 
man kanske innerst inne vet att det är så. 

Anna Man försvarar sig. 
Viola: Men samtidigt tror jag att de här som ställer upp att de vet att det är det det går ut på och att de 

ska vara så ärliga som möjligt. 
Monika: De vet det kanske, men du ser ju vilken reaktion den här kvinnan fick, hon vart ju fruktansvärt 

vansinnig och det kan man ju förstå samtidigt fast hon visste ändå att hon hade fel. 
Viola: Mmm. 
Jag: I efterhand. 
Monika: Det spelar ingen roll, hon blev ju förbannad ändå, va! Det kan jag nog tänka att… men det skulle 

jag aldrig göra. Jag skulle aldrig ta den kritiken, hon skulle ha fått en fet höger av mig även om jag 
hade vetat att hon hade rätt, va! 

Anna: Precis. 
Monika: Det skulle kännas fruktansvärt. 
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Viola: Och sen tycker jag att det skulle kännas tufft. 
Monika: Javisst hade det ju det. Men om man hade kunnat be om rådgivning utan TV, det är så jag menar. 
Viola: Men man vet ju inte, de kanske vill visa det på TV för att bli lite av en kändis… 
Monika: Ja, någonstans måste man ju vilja det för det är ju tufft att inför 9 miljoner människor liksom att, 

hoho här är jag, sådana här problem har jag. 
Anna: Och sedan gå på Konsum och bara… 
Monika: … jaha det var du som var med i Nannyjouren. 
Viola: Joo, säger jag… 
John: Men jag lämnar programmet men jag hoppas att jag har lärt mig något jag kan tillämpa, men i 

övrigt så kanske man pratar om det på fikarasten sen. 
Monika: Mm. 
Anna: Sen tycker jag att man kan tänka att vissa grejer som dom gör som man själv gör, så här du vet, 

såna positiva grejor, då kan man såhär, bli bekräftad, jag visste att jag gjorde rätt! 
Monika: Jaa. 
John: Mmm, ja just det.  
Anna: Jag vet att jag är på rätt spår. 
Jag: Verifiering. 
John: Att man inte är så dålig som förälder. 
Anna: Och det är ju alltid skönt. 
Jag: Då är min nästa fråga om man får ut något av programmet, men det blir väl att man kanske kan 

verifiera någonting man själv gör… 
John: Eller tillämpa. 
Jag: Just det. 
Anna: Mm. 
Jag: Sedan frågorna om man kan dra nytta av programmen och om de har något budskap så det får man 

väl ändå säga att vi kommit fram till. 
John: Mm. 
Jag: Men varför tror ni att de gör de här programmen? Är det för att få oss att sitta framför TV:n? 
Monika: Mm, eller så finns det så mycket jävliga ungar i Sverige så vi måste lösa detta på något sätt, kan 

det va så? I utbildningssyfte, i hopp om att de ska bli snälla barn? 
Viola: Jag tror nog de finns de som inte alls vet hur man gör. 
Monika: Det är väl gjort för alla att hitta nåt att lära. Alla är ju barn i början. 
Jag: Har ni något annat att tillägga om programmen? 
John: Nej,  jag tror ju att TV-bolagen är så måna om alla barn att det är därför de gör de här 

programmen. 
Jag: Tror du det? 
John: Visst är det så? 
Monika: Jahahaa, absolut! 
Jag: Man får ju säga ändå att en föregångare till dessa program är väl ändå Curlingföräldrar som gick för 

säkert ett år sedan, där man liksom tog fram problemet med föräldrar som sopar banan framför 
sina barn och bara agerar servicedepå och liksom kräver ingenting tillbaka. Det var som att förr i 
tiden så skaffade man barn för att säkra sin egen ålderdom, medan nu är det ju inte alls det det 
handlar om, utan nu skaffar man ju bara barn dels för att förverkliga sig själv sägs det väl, för att 
sedan se till att det går så bra för dem som det inte gick för en själv. 

Monika: Mm, men det där kan man ju egentligen utveckla hur mycket som helst. Jag brukar tänka på det 
också att de här programmen lite grann, att det är ju oftast en kvinna som är hemma med barnen, 
mannen jobbar, framför allt om man tar den amerikanska eller engelska versionen eller vad det nu 
är för någonting. I Sverige är det lite annat, men det är oftast kvinnan som får mest kritik, 
mannen finns i bakgrunden, det såg vi ju här… 

John: Mmm… 
Monika: …han fanns där som en liten skugga där bak, och finns han med då är han en sån där riktig mullig 

mansgris, det är ju ofta så i de här programmen. Jag menar, tänk hur det ser ut i Sverige idag så 
jobbar ju de flesta kvinnor nu lika mycket som män gör till exempel. Det är ju lite grann också 
tycker jag, kvinnosynen lite grann också.  

Viola: Mm… 
Anna: Mm… 
Monika: Så att hur ser en familj ut idag? Ser den ut så? Jag vet inte, inte min i alla fall, där är det gubben 

som är hemma och jag som jobbar. 
Anna: Det hade ju varit intressant att se det så. 
John: Dom vinklas ju bara så att det är mamman som sköter allt. 
Monika: Undra om det skulle kunna gå att göra ett program med Nannyjouren med en karl som är hemma 

med alla fem barnen som ska få den här kritiken, också kommer mamman in, hon jobbar natt och 
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så kommer hon in och sitter där i bakgrunden och, mmm… såhär, och ja just det, det tror jag 
inte skulle gå!  

John: Mm. 
Anna: Mm, å gud vad man skulle tycka att mamman var värdelös. 
Monika: Jag tror inte en karl skulle gå med på det över huvudtaget. Jag tänkte på det nu också att det är 

typiskt, hon sitter där hemma i sin joggingdress, mitt tråkiga liv med mina barn, jag är hemma 
och snyter ungar och torkar svetten och gubben, han finns i bakgrunden, lite… jag vet inte, jag 
retar mig lite på det. 

Anna: Nog är det ju en tanke med det också. 
Monika: Jaa, jag tror det. 
Anna: Allt som vi ser är väl tänkt att vi ska ta in på nå vis. 
Monika: Javisst. 
Jag: Jag upplever det som om det är en lite förlegad bild av hur det är i alla de här programmen, även 

den svenska, att det är mamman som har huvudansvaret och jag tycker faktiskt att i den 
amerikanska eller engelska varianterna är de faktiskt bättre att även instruera männen, men i den 
svenska, de glömde ju bort honom! 

Anna: Joo. 
Monika: Jaa. 
Jag: Han fick ju inte en instruktion. Det var ju som att han jobbar natt så han är ju borta alltid så att vi 

behöver inte bry oss om han, jag menar någon gång är väl karlstackaren ledig. 
Viola: Men det var ju det jag sa att man ser ju aldrig karlen, men han jobbar ju natt säger hon. 
Monika: Johohoo, men de sa ju det i början där. 
Jag: För i den engelska varianten där kan ju nannyn säga att du är ju bara en bisittare, du måste ju 

börja göra någonting, du måste hjälpa din fru och stötta henne och ni måste ni måste mötas…  
Monika: Mmm… 
Anna: Mmm, precis. 
Jag: …och ha egen tid tillsammans och så, med det verkar inte existera i den svenska varianten. 
Monika: Nej. 
Viola: Näe. 
Anna: Är det aldrig så i den svenska? 
Jag: Jag har då inte sett det. 
Viola: Näe, jag har då inte sett det utan det är ju mer i den amerikanska som karlen är med mycket. 
Anna: Det är ju jättekonstigt. Man tycker ju ändå att Sverige är väl ganska långt fram vad det gäller just 

att… 
Jag: …jämställdheten! 
Monika: Jämställdheten! 
Anna: Jo precis. 
Jag: Man trodde ju nästan att USA åtminstone var en bit bakåt, där karlen kommer hem och lägger 

upp fötterna på bordet och ska läsa tidningen när han kommer hem. 
Anna: Det vet man ju inte, det kanske är så. Den här bilden ges i det här programmet. 
Monika: Mmm. 
Viola: Mm. 
Jag: Ja, jag vet inte för jag brukar inte se de här programmen överhuvudtaget. 
Monika: Hon med det här mörka håret och glasögon, det har jag sett ganska många gånger. 
Jag: Supernanny. 
Monika: Är det Supernanny det? Visst finns det tre olika? 
Jag: Det här var väl den brittiska varianten med Jo Frost? 
Monika: Jo, hon har jag sett. 
Jag: Sen finns det ju även den amerikanska varianten och då är det några olika som har väldigt strikta 

dräkter också tror jag de har lite lustiga hattar också kommer de i en liten bil. 
John: Är inte det dom som städar? 
Jag: Näe, Nannyakuten. 
Monika: Jahahaa dom som städar, ja dom finns det ju också. 
Jag: Men dom här Nannyakuten, hette den och den gick på Kanal 5 tidigare i höst. 
John: Du ser, det finns på 3:an, 4:an och 5:an. 
Jag: Mm, precis. 
John: Och vad blir nästa steg? 
Viola:  1:an och 2:an… 
Monika: Jahahaaa… klockan 8 på varje kanal… *skratt* 
John: Jag tänkte mer på serier, alltså vilket ämne. 
Viola: Ja ja. 
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Jag: Frågan är ju om det blir mer… det hård dras ju mer och mer. Det blir ju lite mer extremt för 
varje gång.. Det är ju som om man pratar om dokusåpor så har vi ju till exempel Are you Gay or 
Straight… 

Monika: Du menar Gay Army? 
Jag: Näe, det går ju nu, men Are you Gay or Straight gick förut… 
John: …med en tjej som skulle välja bland en massa killar… 
Jag: …också skulle hon lista ut vem som var ”gay” och vilka som var ”straight”. 
Monika: Ja just det, sånt har det ju också varit. 
Jag: Det är ju verkligen sjuka varianter. 
Monika: Ja, allt går att hitta på. 
Anna: Mm. 
John: Mmm. 
Jag: Då är ju det här lite mer normalt. Men ni ska i alla fall ha ett stort tack att ni ville vara med i min 

undersökning! 
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Fokusgruppsamtal med barn 12 år         Bilaga 2 
Torsdagen den 8 december 2005 
Medverkande: Kalle och Johan 
Intervjuare: Maria Näslund 
 
Jag: Har ni sett några av de här programmen förut? 
Johan: Japp! 
Kalle: Ja, båda. 
Johan: Nä, bara ett. 
Jag: Du har inte sett Supernanny förut? 
Johan: Näe. 
Kalle: Men det svenska är bättre. 
Jag: Är det för att man mer kan identifiera sig med familjen? 
Kalle: Aaa. 
Jag: Vad tror ni att programmen handlar om egentligen? 
Kalle: Typ uppfostring, eller… jag vet inte. 
Johan: Nej, jag vet inte. 
Jag: Vad tycker ni att det är för typ av program? Är det ett underhållningsprogram eller är det en 

dokumentär eller är det en slags dokusåpa eller…? 
Kalle: Näe, jag vet inte riktigt… typ underhållning. Det är kul å se det. 
Johan: Jaa. 
Jag: Vad tycker ni om nannyn då? 
Kalle: Hon är mycket hårdare i den engelska. 
Johan: Aaa. 
Jag: Tycker ni att det är så stor skillnad? 
Kalle: Näe, egentligen inte. 
Jag: Vad får ni för intryck av de här programmen? 
Johan: Helt psyk. Vilda ungar, nej jag vet inte… dom borde få sig en rejäl omgång. 
Jag: Tror ni att allting är sant? 
Kalle: Näe. 
Jag: Tror ni det är någonting som är iscensatt för att kamerorna är där? 
Kalle: Joo, det tror jag. 
Johan: Jag vet inte… 
Kalle: Det verkar ju som det ibland. 
Johan: Näe! 
Jag: Du tror inte det? 
Johan: Eller kanske… näe, det tror jag inte! 
Jag: Brukar ni se de här programmen? 
Kalle: Det svenska. 
Johan: Ja, ibland. 
Jag: Det händer, eller…? 
Johan: Om jag sitter och ser på TV också är det, då ser jag. 
Jag: Varför ser ni då? 
Kalle: Det är kul å se. 
Jag: Varför tycker du det är kul att se? 
Kalle: Jag vet inte. 
Johan: För de är så knäpp, ungarna. 
Kalle: Jaa. 
Jag: Det är inte för att man känner igen sig? 
Kalle: Näe. 
Jag: Är det bara för att man tycker att de är knäppa? 
Kalle: Jaa. 
Jag: När brukar ni se det? 
Kalle: Alltså när? 
Jag: Jaa, är det när de sänds eller är det så att du spelar in det? 
Kalle: När det sänds på TV. 
Jag: Tittar era föräldrar på de här programmen? 
Kalle: Ibland. 
Johan: Njaa, ibland. Kanske om det bara är. 
Jag: Har ni tittat med era föräldrar någon gång? 
Kalle: Jaa. 
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Johan: Jag tror det. 
Jag: Varför tror ni att barn är så intresserade av de här programmen? Varför tror ni att barn tycker att 

de är så bra? 
Johan: För att det är barn som är med, eller inte vet jag. 
Kalle: De kanske känner igen sig. 
Jag: Mm, för jag har läst en rapport som Medierådet har gjort och då är det så att Nannyakuten ligger i 

topp på vad barn helst ser på. 
Johan: Mm. 
Jag: Tycker ni att programmen är bra? 
Kalle: Joo. 
Johan: Mm. 
Jag: Vad tycker ni är bra med dem? 
Kalle: Alltså man får se ganska mycket också är det ganska extremt, typ av hur det är. 
Jag: Är det någonting som är dåligt med dem? 
Kalle: Näe, tror inte det. 
Jag: Brukar ni fundera någonting över program som ni har sett, alltså i efterhand? 
Johan: Joo. 
Kalle: Joo. 
Jag: Vad tänker ni då? 
Kalle: Hur typ ungarna kan va sådär typ uppkäftiga. 
Jag: Brukar ni snacka om det på skolan och sådär? 
Kalle: Näe. 
Johan: Föräldrarna borde ge dem en redig… inte en hurvel men, typ göra någonting. De vågar ju inte, 

de är ju så veka så de vågar inte göra någonting. 
Jag: En del är kanske lite hamiga. Det är som om de inte törs sätta ned foten. 
Johan: Man borde… nej, jag vet inte. 
Jag: Vad tänkte du? 
Johan: Nä, men inget. 
Jag: Du får säga precis vad du vill. 
Johan: Man borde låsa ut dem i en hundgård också får de sitta där hela natten. 
Jag: Jaha, okej… Men vad får ni ut själva av programmen? 
Kalle: De är kul. 
Jag: Kul underhållning? 
Kalle: Jaa. 
Johan: Idéer… nä, jag bara skojar. 
Jag: Idéer till att göra dumheter…? 
Johan: Mm. 
Kalle: Jaa. 
Jag: Tror ni man kan ha någon nytta av dem? 
Kalle: Joo. 
Jag: På vilket sätt? 
Kalle: Eller kanske mer föräldrar. 
Jag: Föräldrar som får tips om hur man ska uppfostra, eller… 
Kalle: Jaa. 
Jag: Tror ni att de här programmen har något budskap? 
Kalle: Joo. 
Jag: Vad tror ni budskapet är då? 
Kalle: Visa alltså hur man ska göra. 
Jag: Vad tänker du? 
Johan: Jag vet inte, inte så mycket. 
Jag: Varför tror att de gör de här programmen? 
Kalle: För att hjälpa föräldrarna. 
Johan: Mm. 
Jag: Har ni något annat att säga om de här programmen? 
Kalle: Det är konstigt att det ofta är typ ensamstående… 
Johan: …och att det är många ungar. 
Kalle: Jaa. 
Jag: Ja, många ungar. Jag har hört att det är ett minimum om att man måste ha minst 3 barn för att få 

vara med i serien. 
Kalle: I den svenska? 
Jag: Ja, precis. 3 jobbiga ungar som har 3 olika problem eller någonting sånt. Men då var det allt. Tack 

så mycket för att ni ville komma och göra det här med mig! 
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Fokusgruppsamtal med barn 9 år         Bilaga 3 
Måndagen den 12 december 2005 
Medverkande: 2 tjejer från årskurs 3 
Intervjuare: Maria Näslund 
 
Jag: Har ni sett några av nannyprogrammen? 
Tjej nr 1: Joo. 
Tjej nr 2: Joo, det har jag. 
Tjej nr 1: Jag har sett den engelska. 
Tjej nr 2: Pernilla tycker inte om den engelska för hon kan inte läsa. 
Tjej nr 1: Ibland hinner inte jag. 
Tjej nr 2: Men det gör jag. Jag hinner alltid läsa. 
Jag: Vad tror ni att programmen handlar om? 
Tjej nr 2: De ska hjälpa barnen att bli bättre och föräldrarna att bli bättre att ta hand om dem. En gång såg 

jag en sån här pojke som ville mörda sin storebrorsa, han tog en kniv. 
Jag: Oooo… jag tror jag såg litegrann av det också när de visade att det skulle komma på TV. 
Tjej nr 1: Och så var det en gång när han borrade i en soffa. 
Jag: Hoppsan. 
Tjej nr 2: Det har jag inte sett. 
Tjej nr 1: Det var jättebra. Åsså en gång så hade dom med att hon 4 eller 3 barn… 
Tjej nr 2: Det var 5. 
Tjej nr 1: Jaha, hon ropade såhär, pappa och då kom han alltid, det var hennes pappa också. Sen tog han 

hand om hon och så tyckte det största barnet att det var jobbigt för de livade som upp henne eller 
nåt sånt där, den största alltså. 

Tjej nr 2: Åsså en gång så var det en gång, jag minns inte, men det var en sån här nanny som skulle ta ett 
barn och sätta det i knäet och hålla fast henne, och då blev mamman vansinnig. 

Tjej nr 1: Det såg inte jag. 
Jag: Det var något av de här senaste programmen när de var på en strutsfarm. 
Tjej nr 2: Jo, hon hette Saga. 
Jag: Just det. Det var det programmet som jag har visat för de andra grupperna. 
Tjej nr 2:  Jaha. 
Jag: Vad tycker ni att det är för typ av program? Tycker ni att det är det ett underhållningsprogram eller 

dokusåpa eller…? 
Tjej nr 2: Som en dokusåpa. 
Tjej nr 1: Mm. 
Jag: Ja, det kan man ju som säga. Vad tycker ni om nannysarna? 
Tjej nr 2:  Ibland kan de vara lite hårda. 
Tjej nr 1: Mm. 
Tjej nr 2: Det tycker mamma och pappa också. 
Tjej nr 1: Hon är som lite för hård ibland tycker jag. 
Tjej nr 2: Fast ibland kan hon vara jättesnäll för man får åka typ till lekpark och på zoo och sånt och ha 

roligt med familjen, picknick och sånt. 
Jag: Det är ju bra. 
Tjej nr 2: Mm. 
Jag: Tror ni att allting är sant eller tror ni att det är någonting som är iscensatt för programmet? 
Tjej nr 1: Jag tror det är sant. 
Tjej nr 2: Ibland kan det vara iscensatt kanske. 
Tjej nr 1:  Jag tror allt är sant. 
Jag: När tror du att det kan vara iscensatt? 
Tjej nr 2: Ibland när det blir lite… alldeles för uppspelt och sådär. 
Jag: Okej. Vad får ni för intryck av programmet? Vad får ni för känsla i kroppen? 
Tjej nr 2:  Att mamma kommer att ta hit henne, för jag och Pernilla bråkar alltid. Det är vi rädd för. 
Jag: Oj då. 
Tjej nr 1:  Jag med. 
Tjej nr 2: Hon brukar lura mig och säga att hon ska ringa. Jag är lite skraj. 
Jag: Vad tänkte du säga? 
Tjej nr 1: Ibland vill inte jag att hon vill att supernanny ska komma. Då lyder jag den dan. 
Jag: Ja det är ju bra. 
Tjej nr 2: Fast det är oftast på kvällen, så det går över. 
Jag: Så har man kanske glömt bort det på morgonen kanske? 
Tjej nr 1: Jaa. 
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Tjej nr 2: Eller näe, för då ligger man ju och tänker på kvällen, och så kan man ju inte sova. 
Jag: Brukar ni se nannyprogrammen? 
Tjej nr 1: Mm 
Tjej nr 2:  Mm, fast jag brukar inte se alla. Jag bara ser det ibland då jag vet att det är, ganska ofta. 
Tjej nr 1: Det är väl idag? 
Jag: Just det, det är väl återblick idag, tror jag, hur det har gått för familjerna dom har hjälpt. Det tror 

jag. 
Tjej nr 2:  Men vilken tid är det? 
Tjej nr 1: Det är 9. 
Jag: Är det inte klockan 8? 
Tjej nr 1: Det är 9, tror jag. 
Jag: Jaha, 8 eller 9. 
Tjej nr 2: Attans också, då ligger jag i sängen. 
Jag: Men varför brukar ni se på programmen? 
Tjej nr 1: Jamen de är bra och så, för jag vill inte gå och lägga mig. 
Tjej nr 2: Jag har inget annat att se på. Jag har inget val, mamma och pappa tycker om det. 
Jag: Okej. 
Tjej nr 2: Då är det lika bra å titta på det. 
Tjej nr 1: Jag brukar inte få titta och då blir jag sur, men då brukar jag säga, men jag ska fika mer. 
Jag: När brukar ni se dom? Brukar ni se dom då när dom går på TV eller är det någon som spelar in? 
Tjej nr 1:  Jag ser både och ibland, mest på TV. 
Tjej nr 2: Jag ser bara på TV:n. Vi kan inte spela in. 
Jag: Nähä. 
Tjej nr 1:  Vi har bara spelat in en gång eller två. 
Jag: Med vem brukar ni titta? 
Tjej nr 2: Med mamma och pappa och Isabella brukar jag se, och Tova och Asta är våra hundar. De ligger i 

sängen och gosar. 
Tjej nr 1:  Jag och mamma och Oskar och Johanna tror jag. Men inte Johanna alltid. 
Tjej nr 2: Det är lillasyster till hon. 
Jag: Då brukar era föräldrar också titta då? 
Tjej nr 1:  Fast bara mamma för pappa är borta då. 
Jag: Ja just det. 
Tjej nr 1: Eller så ligger han i sängen eller gör någonting annat. 
Jag: Varför tror ni att barn är så intresserade av dom här programmen? Jag har sett en undersökning 

som visar att Nannyakuten faktiskt är ett av de mest populära programmen som barn och 
ungdomar tycker om att se. 

Tjej nr 1: Det vet jag inte. 
Tjej nr 2: Kanske därför det är roligt att se hur andra familjer gör och sånt. 
Tjej nr 1: Mm. 
Jag: När de har problem? 
Tjej nr 2: Hur dom hanterar det, när dom blir sura barnen och sånt, det är roligt. 
Jag: Tycker ni att programmen är bra? 
Tjej nr 1: Mm, jättebra. 
Tjej nr 2: Mm, de är jättebra tycker jag också. 
Jag: Tycker ni det finns någonting som är dåligt med dem. 
Tjej nr 1: Jaa, att det är reklam. 
Tjej nr 2: Joo, för reklam suger. 
Tjej nr 1: För då blir klockan så mycket. 
Tjej nr 2: Fast ibland kan det vara bra om man måste gå på toa. 
Tjej nr 1: Mm, det är bra. 
Jag: Vad tycker ni är bra med dem då? 
Tjej nr 2: Näe, jag tro inte det, jag vet inte… 
Jag: Okej. Brukar ni fundera någonting på dom programmen ni har sett? 
Tjej nr 2: Mm. 
Tjej nr 1: Sådär. 
Jag: Vad tänker ni då? 
Tjej nr 2: Undra vars dom gör det här programmet och sånt. 
Tjej nr 1:  Åsså fattar jag inte hur han kan filma sådär snabbt och gå upp i trappan och gå ner. 
Tjej nr 2: Jamen det är ju såhär… 
Tjej nr 1:  …klippt. 
Tjej nr 2: Ja, de her av och sen när de kommer upp så sätter dom på igen, typ så. 
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Jag: Men jag tänker mer på att efter ni har sett ett program att ni liksom fortsätter att fundera på vad 
som har hänt på programmet. 

Tjej nr 1:  Mm. 
Tjej nr 2: Speciellt som på julkalendern, det slutar ju när det blir som mest spännande. 
Tjej nr 1: Då funderar man på vad kan det hända. 
Tjej nr 2: Vad händer? 
Jag: Okej. Tycker ni att ni får ut någonting av programmet, utav Nannyjouren då? 
Tjej nr 2: Jo, att man ska vara snäll och akta sig från att slå småungar. 
Jag: Ja det kan ju vara bra. Det är ju inte så snällt att slå. 
Tjej nr 1: Men det gör jag och Oskar och Johanna. 
Tjej nr 2: Jag gör också det. Jag brukar sparka min hund till och med ibland. 
Tjej nr 1: Va! 
Jag: Hoppsan. Huvvaligen. 
Tjej nr 2: Jaa, men hon är hemsk. Hon snor min ”Tittonalle” 
Jag: Tror ni att man kan ha nytta av de här programmen? 
Tjej nr 1: Mm 
Tjej nr 2: Mm, det kan man om man har så här problem med barnen och så. 
Tjej nr 1: Och då kan man lära sig hur man ska göra och sådär. Också en sån där ”styggstol”. Johanna har 

en ”styggstol” och ibland när Oskar och jag olydiga så har mamma satt oss där och då brukar jag 
räkna, men jag har bara suttit där 3 gånger. Men jag tycker det är fjantigt tycker jag. 

Jag: Varför tror ni man gör såna här program? 
Tjej nr 2: Jag vet faktiskt inte. 
Tjej nr 1: Inte jag heller. 
Tjej nr 2: För att det ska se roligt ut, och för att man ska få se hur dom gör i familjer, och vad de gör för nåt 

dumt, skämmer bort barnen och så. 
Jag: Kan det vara för att visa att även om man problem så kan man få hjälp. 
Tjej nr 1: Mm. 
Tjej nr 2: Då kan man ringa Nannyjouren och så. Dom hjälper ju nästan frivilligt, kanske. 
Tjej nr 1: Hon kan ju som sånt 
Jag: Som en professionell barnuppfostrare eller vad man kan kalla henne. 
Tjej nr 2: Mm. 
Tjej nr 1: Men en gång var det så konstigt för de hade byggt upp ett staket och när den var stängd så fick 

inte barnen komma in och när den var öppen så fick dom komma in och då kom hon med sitt 
barn och så var den stängd och då sa hon öppna det är jag och så men då sa de att nej, nej, när 
grinden är stängd då får du inte komma in och då hedde hon sönder grinden bara för att komma 
in för hon blev så irriterad. 

Jag: Var det på Nannyjouren eller var det på Supernanny? 
Tjej nr 1: På Supernanny. 
Jag: Är det någonting annat ni vill säga om de här programmen? 
Tjej nr 2: Näe. 
Jag: Men tack så mycket för att jag fick låna er en stund. 
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Fokusgruppsamtal med barn 9 år         Bilaga 4 
Måndagen den 12 december 2005 
Medverkande: 2 killar från årskurs 3 
Intervjuare: Maria Näslund 
 
Jag: Har ni sett de här nannyprogrammen någon gång? 
Kille nr 1: Jo, jag. 
Kille nr 2: Supernanny? 
Jag: Just precis. Har ni sett något av dom programmen förut? 
Kille nr 2: Jaa, flera gånger. 
Kille nr 1: Jaa. 
Jag: Vad tror ni att programmen handlar om? 
Kille nr 2: Att dom ska lära hur man uppfostrar barn. 
Kille nr 1: Mm, och att de ska lära de vuxna att ha kontroll över barnen. 
Kille nr 2: En gång såg jag ett sånt program och då var det en kille som inte var uppfostrad och då satt dom 

och åt hamburgare och pommes frites och då tog han ett pommes frites och stoppade in i näsan. 
Jag: Usch! 
Kille nr 2: Och sedan åt han det. 
Jag: Blää! Vad tror ni att det är för typ av program? Tror ni att det är ett underhållningsprogram eller… 
Kille nr 1: Näe… 
Jag: …eller dokusåpa eller… 
Kille nr 1: Nej! 
Kille nr 2: Ett uppfostringsprogram. 
Kille nr 1: Det är hjälp. 
Jag: Ett hjälpprogram? Ett undervisningsprogram då? 
Kille nr 1: Men det är ändå ett ganska bra program att se på, fast de inte har det så bra. 
Kille nr 2: Jaa. 
Jag: Vad tycker ni om nannysarna som är med? 
Kille nr 1: Ja, de är bra på sånt där, å dom hinner alltid. 
Kille nr 2: En gång var det en kille som vart kär i hon, för att hon var så bra. Det var på ett program, också 

pussade han henne då hon skulle fara. 
Jag: Ja då verkar det ju som om barnen faktiskt tycker om nannysarna. 
Kille nr 2: Mm. 
Jag: Vad får ni för intryck av programmet? 
Kille nr 1: Jo, det är ju ganska synd om dom. 
Kille nr 2: Jo, också lär vi oss av när dom har blivit bra och sånt. 
Jag: Du tycker att man lär sig av det nannyn lär ut? 
Kille nr 2: Mm. 
Jag: Okej, det är ju jättebra. Varför brukar ni då titta på programmen? 
Kille nr 2: För att det är roligt, fast det är lite synd i början. 
Kille nr 1: Jo alltid, men i slutet tycker jag det är bäst för då sköter alla sig. Och en gång då blev jag nästan 

galen, för då tog en pojke upp en kniv och tänkte hugga sin storebror. 
Jag: Jag har sett det. 
Kille nr 1: Han gjorde det. 
Jag: När brukar ni titta på dom? 
Kille nr 1: Joo, när pappa brukar slå på och kolla på det ibland och då brukar jag också titta. 
Kille nr 2: Jag brukar kolla på det ibland och ibland inte. 
Jag: Tittar era föräldrar? 
Kille nr 1: Joo, det gör dom. Mina iallafall 
Kille nr 2: Inte så mycket. 
Jag: Med vem brukar ni titta? 
Kille nr 1: Jag brukar ju titta med min pappa. 
Jag: Ja, just det. 
Kille nr 2: Jag brukar titta med min storebrorsa. 
Jag: Varför tror ni att barn är så intresserade av de här programmen? Jag har sett en undersökning som 

visar att Nannyjouren är ett av de mest populära programmen som barn tycker om att se. 
Kille nr 2:  För man lär sig, och så är det ganska bra fast man lär sig. 
Kille nr 1: Och så så här: om man inte vet och så retar någon en för att man inte vet vad det är, och så kollar 

man och lär sig, och då blir man glad och då kan man säga det. 
Jag: Vad tycker ni är bra med dom här programmen då? 
Kille nr 1: Jo, att se att dom hjälper andra som har det jättesvårt med sina barn, det tycker jag är bra. 

 1



Kille nr 2: Jag vet inte, jag tycker bara att det är bra så då ser jag bara på det. 
Jag: Finns det något som är dåligt med dem? 
Kille nr 1: Joo, att det är lite våldsamt i början. 
Kille nr 2: Joo, i början är det dåligt. 
Kille nr 1:  Barna slår ju föräldrarna och sånt där. 
Jag: Ja, just det, det stämmer. Tror ni att allting är sant eller är någonting iscensatt? 
Kille nr 2: Allting är sant. 
Kille nr 1: Allting är sant. 
Jag: Brukar ni fundera på programmen som ni har sett alltså efter programmen? 
Kille nr 1: Näe, det brukar jag inte. Jag brukar gå och göra något annat eller så ska jag gå och borta tänderna 

och gå och lägga mig. 
Kille nr 2: Jag brukar gå och spela då exakt efter jag har sett det i en timma ungefär, sedan går jag och lägger 

mig. 
Jag: Får ni ut någonting av programmen? Tycker ni att det är någonting man bär med sig. 
Kille nr 2: Jo, att man lär sig. 
Kille nr 1: Jo. 
Jag: Att man inte ska vara så stökig då eller…? 
Kille nr 2: Fast mamma brukar alltid plocka upp efter vi har stökat ut. 
Kille nr 1: Då förstår man hur jobbigt föräldrarna har det, fast inte lika jobbigt som de har det på TV. 
Kille nr 2: Jag brukar ordna frukost åt mamma jag och William och så. 
Jag: Det är ju snällt. Kan man ha nytta av de här programmen?  
Kille nr 2: Mm. 
Kille nr 1: Joo, det kan man. 
Jag: På vilket sätt tror ni då att man kan ha nytta av dem? 
Kille nr 1: Jag vet faktiskt inte, men det är i alla fall bra. 
Jag: Kan föräldrarna ha nytta av att se dem? 
Kille nr 1:  Jo, det kan dom. 
Jag: På vilket sätt tror ni dom kan ha nytta av det? 
Kille nr 1: Det är ju som föräldrarna barnen lär sig av också, för föräldrarna blir ju bättre då. 
Kille nr 2: Och när de ser på det där programmet då kanske de slipper ringa supernanny för att få hjälp för då 

måste dom prata på engelska en hel dag. 
Jag: Varför tror ni att dom gör de här programmen? 
Kille 1 & 2: För att barnen ska lära sig! 
Jag: Är det någonting annat ni vill säga om nannyprogrammen? 
Kille nr 1: Näe, jag tror inte det. 
Jag: Ja, men vad jättebra. Då har jag fått med allting. Jättekul att jag fick intervjua er. Tack så mycket! 

 2



Tilläggsfråga – utskickad via mail         Bilaga 5 
 
-Tror du att barnen som medverkar kan ta någon skada av att delta i  programmet? 
 
Viola: Tror inte att det är skadligt för barnen. Däremot mår väl alla barn bra av att ha 

regler och gränser. 
John: Inte de minsta barnen med det lite större kanske blir retade i skolan m.m. 
Monika: Jag tror inte barnen tar skada av programmet. Kanske kan ett lite äldre barn tycka 

det är obehagligt att bli "exponerad" för hela svenska folket. Att bli utpekad som 
ett jobbigt barn. Men resultatet av programmet är övervägande positivt, så jag 
tror barnen vinner mer än de förlorar. 

Anna: Jo, beträffande ifall barn kan ta skada av delta i programmet så kan det nog vara 
både ja och nej. Ja, då menar jag att någon utifrån kommer in kanske tar ifrån 
barnen känslan av att mamma och pappa är ledarna, istället tar nannyn rollen som 
familjens fostrare och gränssättare vilket jag alltså kan se som en fara för 
"hiearkin" mellan barn och vuxna i familjen. Barnen kanske tappar tilltro och 
respekt för sina föräldrar som inför hela svenska/brittiska folket på ett sätt 
abdikerar fram sina roller. Och andra sidan verkar det, om nu inslagen är sanna, 
som att familjerna har STORA problem och visst då behöver de hjälp. Det jag 
känner tveksamhet inför är om nannyprogammen är rätt väg att gå. Bättre är nog 
om föräldrarna kan få hjälp utanför hemmet och utan barnens medverkan och 
sedan ta med den nya kunskapen hem och testa och därefter träffas igen antingen 
enskilt med en "nanny" eller kanske ännu hellre varvat med träffar tillsammans 
med andra föräldrar som står inför samma bekymmer. Att ta in ett proffs i 
hemmet tror jag underminerar föräldrarnas ledarroller på ett överlag negativt sätt. 

 
Kalle Japp, de kanske inte vill vara med på TV fast föräldrarna vill att de ska vara det 
& Johan: för de får ju inte välja själv. 
 
Min son: Joo, för det är ju deras föräldrar som bestämt att de ska va med också kanske de 

blir retade efter. 




