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1. Inledning 
 

 

Filmmediet är idag ett livligt fenomen som frodas mer än det någonsin gjorts tidigare i Sverige och 

idag ser vi svenskar minst fem gånger mer film än vi gjorde för 50 år sedan (Ribrant 2006 se 

Axelson 2008, s. 16; Hedling Wallengren 2006 se Axelson 2008, s. 16). Det snarast obegränsade 

utbudet via filmkanaler, nedladdning och streaming av film över internet och den ökade tillgången 

på DVD och Blu-ray, skapar en mediekonvergens som alltmer konkurrerar med den traditionella 

bioformen. Dessutom har vi i dagens högteknologiska samhälle också möjlighet att se film i princip 

var och när som helst tack vare portabla medieformer såsom smartphones, ipads, ipods och laptops 

m.m (Lam 2011, s. 432). Filmen har, i närmare ett sekel, också alltid varit av betydande grad som 

underhållningsmedium för masspubliken och påverkat beteendet hos sin åskådare. Även fast 

beteenden och påverkan kan vara svåra att förstå, bidrar filmen starkt till att forma vår bild av 

världen och hur vi lever idag (Jowett, Linton 1989, s.84, 96). Vidare har filmmediet alltid betraktats 

som en viktig social institution och publiken har ideligen tillhört en grupp av unga människor där 

filmtittandet i grund botten anses vara en social aktivitet, och av fortsatt essentiell betydelse för 

populärkulturen (Jowett, Linton 1989, s.76). 

 

Just unga människor, närmare bestämt universitetsstudenter mellan åldrarna 20-30 och deras 

beteenden kring film genom alla dess medieformer, är specifikt vad jag undersökt i min 

publikstudie som denna uppsats grundas på. Då jag själv tillhör denna generation Y (födda 1982 

eller senare) och växt upp, fascinerats samt gladeligen använt mig utav dessa medieformer i mitt 

filmkonsumerande, är ämnet väldigt intressant för mig personligen. Utöver det personliga intresset, 

anser jag också studien ligga väldigt rätt i tiden då vi idag lever i en allt mer modern och 

digitaliserad värld med ständigt nya förutsättningar och möjligheter för filmtittandet. Det visar sig 

dessutom att mediestudierna främst inriktat sig på andra användningsområden vilket medfört att det 

gjorts ytterst få publikstudier inom film trots den mediala utvecklingen som skett, vilket förbryllar 

mig då filmen är ett så pass vardagligt medium.  

 

Ändamålet med uppsatsen är att kunna ge en inblick och förståelse för min generations 

filmkonsumtion samt uppdatera den förlegade forskningen och inspirera till fler studier av liknande 

art för den framtida forskningen som behöver hinna ikapp i ämnet.  
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Innan jag går vidare vill jag förtydliga begreppen film, medier och konvergens. Film är ett brett 

uttryck som innefattar allt ifrån kortfilm, reklamfilm och dokumentärfilm till långfilm med mera. I 

denna studie är det endast långfilmskonsumtionen jag intresserar mig för. Medier är teknikbaserade 

objekt som förmedlar något slags symboliskt innehåll. Begreppet innefattar massmedier som 

exempelvis teve, radio, press, film, internet samt mobiltelefoni. Massmedierna kännetecknas av en 

bred produktion och ett brett mottagande av en och samma produkt. Internet och mobiltelefoni 

innefattar dock flera former av medieanvändande där man exempelvis både kan titta på teve, lyssna 

på radio och ringa samtal etc. I dessa fall när tidigare åtskilda medier växer samman i ett nytt 

medium för ett gemensamt mål så säger man att dem konvergerar. Konvergens står också för 

utvecklin och förändring (Berglez & Olausson 2009, s. 10, 178-179). När jag talar om medier i 

uppsatsen menas mjukvaror som film och TV-program och när det talas om medieformer menas 

hårdvaror som medier visas genom, exempelvis biografen, datorn och TV-apparaten. I denna 

uppsats har fokus endast lagts på hur dessa medieformer används som ett visningsfönster för 

filmmediet. 

 

2. Bakgrund 
 

 

För att ge en bredare inblick i hur vi idag använder oss utav de olika medieformerna för filmtittande 

ges här en historisk översikt kring hur filmkonsumtionen sett ut sedan TV:n, som första alternativa 

visningsform till biografen, dök upp. Slutligen jämförs de olika visningssätten mot varandra. 

 

När TV:n introducerades under 1950-talet, passerade den biofilmen som den främsta källan för 

underhållning (Gripsrud, Lavik 2009, s. 461). TV:n utgjorde också ett hot mot filmindustrin på 

grund av dess närhet och bekvämlighet för konsumenterna och så småningom blev TV även en 

alternativ visningsform för spelfilmen (Furhammar 2003, s. 252-254). I slutet på 1970-talet hittade 

sedan videobandspelaren in i hemmen och blev en omedelbar succé då den erbjöd möjligheten att 

kunna pausa, spola och spela in och därmed manipulera upplevelsen (Jancovich, Faire, Stubbings 

2003, s. 188-189). Vid slutskedet av 1980-talet lanserades kabel- och satellit-TV:n med allt mer 

filmkanaler i etern som ytterligare konkurrerade om tittarnas uppmärksamhet (Carlsson 2012, s. 

28). När 1990-talet närmade sig sitt slut uppkom sedan video-on-demand-tjänster där man direkt 

kunde beställa hem filmer via kabel/satellit-TV. I samma veva introducerades DVD-spelaren som, 

liksom videon, blev ett banbrytande fenomen med avsevärt förbättrad kvalité jämfört med TV:n och 
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videon (Klinger 2007, s. 278; Smith 2008, s.129). Cirka ett decennium senare, vid slutet av 00-talet 

kom DVD:ns uppföljare Blu-ray-spelaren som kunde erbjuda High Definition-kvalite (HD) vilket 

var jämförbart med biografen. Många hävdar dock att Blu-ray-formatet kommer vara det sista 

fysiska filmmediet på grund av den allt mer datoriserade filmkonsumtionen (Smith 2008, s. 172-

173, 186).     

 

Att se film via mobilen skulle kunna betecknas som raka motsatsen till bioformen med en minimal 

skärm, dålig ljud- och bildkvalitet, en försämrad rörlighet och öppen omgivning som inbjuder till 

koncentrationssvårigheter. Trots det är mobiltelefonen en avgörande del i filmisk kommunikation 

idag (Odin 2012, s. 156-157). Detta förklarar forskaren Roger Odin med att generationen som är 

uppväxt under mobiltelefonens utveckling är så vana vid den lilla skärmen att förutsättningen för 

upplevelsen har förändrats (Odin 2012, s. 156). De interaktiva möjligheterna som mobilen erbjuder, 

gör att vardagligt användande av film numera är ämnat för en dialog mellan tittarna (Odin 2012, s. 

167). 

 

De som observerar olika filmtrender idag, har spekulerat kring ifall 3D-filmen kommer bli den nya 

normen både sett till hur film skapas och ses. Skeptikerna är dock emot denna filmiska nymodighet 

och statistik visar även att publiken inte har någon större tilltro till formatet. Trots detta produceras 

det idag mer 3D-film än någonsin och teknologin har även börjat hitta alltmer till hemmen (Klinger 

2013, s. 424). Utöver 3D-teknikens ökade användning, har en annan teknisk modernitet, IMAX-

formatet (Image maximum) som består av större biodukar, börjat appliceras alltmer i den moderna 

filmvärlden (Jones 2012 se Klinger 2013, s. 424).  

 

Idag sker dock den klart mest frekventa formen av filmtittande genom nedladdning och streaming 

av filmer över internet. Sveriges omfattande bredbandsutbyggnad har, enligt filmbranschens 

antipiratbyrå gjort oss världsledande inom denna form av filmkonsumtion och enligt siffror från 

2006 rör det sig om minst 24 miljoner nedladdade filmer per år (Antoni 2007, s. 27 se Axelson 

2008, s. 16). Att ladda ner eller streama är idag så utbrett och populärt att de tidigare visningssätten 

ses som alternativa. Den markanta förändring i filmtittande som streaming medför, innebär helt nya 

förutsättningar och möjligheter för åskådarna som nu helt kan styra över sin filmkonsumtion utan 

att behöva ta hänsyn till exempelvis TV-tablåernas tider och utbud samt vart i världen man för 

tillfället befinner sig (Dixon 2013, s. 2-3; Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s. 228). Eftersom 

filmutbudet och uppkopplingshastigheterna på webben ökar med rapidfart, i samband med att 

dagens publik konsumerar mer än någonsin och med fler valmöjligheter kring sitt tittande, råder det, 
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enligt Dixon, ingen tvekan om att framtiden är vigd åt streaming som den fortsatt främsta 

visningsformen av film (Dixon 2013, s. 3). Eftersom att webbaserat videoinnehåll idag går att se 

både genom mobilen och TV:n genom att koppla den till datorn, har barriären nu raserats till 

förmån för en total acceptans bland åskådarna (Dixon 2013, s. 23). Den vanligaste 

streamingtjänsten är Netflix som är oerhört populär i USA och har mer än 20 miljoner användare i 

över 45 länder. (Dixon 2013, s. 75). Netflix är dock bara en i mängden av en uppsjö olika 

streamingtjänster, såväl legala som illegala, som finns ute på internet och mer utav detta kommer 

framgå i analysen och resultatet.  

Det finns också en annan sida av myntet. Det är inte alla som uppskattar denna valfrihet, då det 

massiva utbud som dagens utbredda informationssamhälle erbjuder, skapar en känsla av mättnad 

och beslutsångest. En bredare valfrihet må vara positivt, men forskarna oroar sig ändå över att det 

kan bilda en mer isolerad hemmabunden åskådare (Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s. 239).   

 

Åskådarskapet för de olika medieformerna anses också skilja sig åt, då vissa hävdar att filmtittare är 

ute efter en fulländad upplevelse, medan TV-tittare är ute efter en konstant, sporadisk konsumtion 

av underhållning (Friedberg 2002, s. 176). Bioformen har förblivit filmindustrins främsta 

inkomstkälla även fast majoriteten av filmkonsumtionen idag sker via alternativa medieformer 

(Furhammar 2003, s. 376; Corbett 2001, s. 28-30). Detta fenomen blir allt mer tydligt, ju längre 

teknologins evolution sträcker sig. Biografen är dock unik i sin status, i och med att dess egenskaper 

gärna eftersträvas vid en filmupplevelse (Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s 230-232). Samtidigt är 

det inte ovanligt att TV:n och alternativa visningssätt uppskattas framför biografen på grund av de 

bekväma fördelarna de har (Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s. 234, 239). Douglas Gomery anser 

dock att den teknologiska evolutionen i slutänden vilar på människors intresse för film, snarare än 

teknologins utveckling i sig (Gomery 1992, s. 275). Beslutet om vilket visningssätt som lämpar sig 

bäst baseras också på åskådarens individuella åsikt som beror på dennes specifika förhållande med 

en viss slags film, vilket i sin tur baseras på tidigare upplevelser och erfarenheter (Jancovich, Faire, 

Stubbings 2003, s. 194). Vidare förespråkar filmindustrin för att åskådarna ser filmer så ofta och på 

så många olika sätt som möjligt oavsett om det sker genom biobesök, via TV:n, DVD:n, datorn eller 

någon annan visningsform. Den sociala aktiviteten av filmtittande bör också förstås ur en större 

helhet men så länge människor finner ett behov av att vara runt andra människor eller bara komma 

ut ur huset, kommer den uråldriga bioformen att leva vidare tillsammans med dessa andra 

medieformer på ett sätt där de fortsätter leva i symbios med varandra (Acland 2003, s. 57-58; 

Corbett 2001, s. 31).  
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2.1 Problemformulering 
 

Trots den mediekonvergens och tekniska utveckling som skett de senaste åren i kombinationen med 

den numer extrema lättillgängligheten till film, har forskningen knappt behandlat filmpubliken, 

framför allt inte i Sverige. Sedan den digitala revolutionen har relationen mellan rörlig bild och dess 

åskådare också avancerat avsevärt (Gripsrud, Lavik 2008, s. 468). Alltmedan teknologin fortsätter 

utvecklas på sätt som påverkar mediekonsumtionen anser jag även att forskningen inom fältet bör 

följa utvecklingen. Sedan filmvetenskapen blev ett akademiskt fält på 1960-talet har man istället 

främst fokuserat på kontexten kring filmerna med hänsyn till produktionen, arbetet bakom samt den 

psykologiska aspekten, ur en historisk synvinkel. Detta parallellt med televisions intåg som 

publikstudierna istället applicerats på, är troligtvis den främsta anledningen till att publikstudier 

kring film blivit åsidosatta (Meers 2001, s. 138-139; Gripsrud, Lavik 2008, s. 461). 

Medieforskningen är dock ett stort fält och det ska erkännas att det gjorts över 400 publikstudier 

med olika inriktningar de senaste 25 åren (Barker 2006, s. 124). Främst har forskningen sedan 

1990-talet, fokuserat på data- och internetanvändande genom exempelvis bloggande och Youtube 

men även på vitt skilda områden såsom tevespelande och nischade nymodigheter såsom lanseringen 

av Iphone och Harry Potter-fenomenet (Ruggiero 2000, s. 15, 21-22; Sundar & Limperos 2013, s 

509; Livingstone 2012, s. 270).  

 

Filmen är idag en mångmiljardindustri och anses av många vara det mediet som har starkast 

inverkan på sin åskådare samtidigt som film konsumeras dagligen världen runt. Detta i kombination 

med att unga är filmens mest representerade publik och konsumerar mer film än någonsin på sätt 

som de inte gjort tidigare, innebär att vi, då studier saknas, inte är helt medvetna om hur 

filmtittandet ser ut bland dagens unga. Inom min umgängessfär har jag också upplevt att specifikt 

filmen tas för given. Det tycks nämligen inte vara ovanligt bland dem i min omgivning att 

exempelvis inte betala för filmer. Samtidigt visar statistik att ungdomar än idag är biografens 

främsta kundgrupp och att biobesöken hållit sig på en stadig nivå de senaste 15 åren trots 

konkurransen från alla de övriga medieformerna (Nordicom 2013; Axelson 2008, s. 16). Därför 

förefaller det också lämpligt att ha fokuserat studien på en generation av dagens unga. Att 

ungdomarna fortsätter besöka biografen anser jag till stor del motiveras av ett socialt behov av 

filmtittande. De sociala faktorerna inom filmtittandet är oundvikliga för att förklara beteende och 

attityder så jag har valt att även fokusera på dessa i min undersökning.  
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Den knappa forskningen som finns inom just filmbeteenden, anser jag utgöra ett stort 

kunskapsproblem inom denna del av filmvetenskapen och motiverande för min forskning. Genom 

att ha undersökt hur film används idag, hoppas jag kunna bygga på den existerande historiskt 

inriktade forskningen. Med pilotstudien hoppas jag också kunna inspirera till liknande studier och 

lägga en grund för diskussioner om den framtida filmkonsumtionen bland såväl unga som andra 

etnologiska och demografiska grupper för att vidga kunskapsfältet.  

Jag vill också poängtera att då studien är av en smalare grad sett till ett begränsat antal deltagare, 

har jag inte för avsikt att göra några empiriska fastställanden utan endast ge en insyn kring 

studenternas filmvanor.  

2.2 Syfte och frågeställningar 
 

Studien har som syfte att, genom en kvalitativ publikstudie, undersöka vilka olika visningssätt unga 

vuxna använder sig utav i sitt filmtittande. Jag har av pragmatiska skäl styrt in mig på specifikt 

studenter. Genom att studera deras beteenden och attityder hoppas jag få en djupare första insyn 

kring hur deras filmkonsumtion ser ut idag samt deras inställning till filmen och hur de påverkas. 

Jag har också för avsikt att undersöka sociala förhållanden som hur filmtittande i sällskap med 

vänner, familj eller partner kan påverka filmupplevelsen. Jag kommer därmed använda mig av 

följande frågeställningar: 

1. Vilka attityder har unga vuxna till de olika medieformerna idag? 

2. Vilka beteenden och vanemönster finns det?  

3. Hur spelar sociala aspekter in på filmtittandet? 

 

3. Tidigare forskning 
 

 

I problemformuleringen nämnde jag att mycket forskning kring filmpubliken är historiskt 

förankrad. Så är till stor del fallet än idag. Sedan millennieskiftet har dock den teknologiska 

utvecklingen blivit allt för aktuell för att helt och hållet kunna ignoreras i forskningen. (Livingstone 

2012, s. 261). Den tidigare forskningen kommer beröra flera olika former av filmtittande eftersom 

att jag i min studie även gör detta. Inledningsvis beskrivs en studie om filmtittande i hemmet följt 

av olika teorier kring filmtittande i sociala sammanhang och avslutningsvis presenterar jag ett antal 

publikstudier som jag anser vara närbesläktade med min.  
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3.1 Film i hemmet 
 

Som exempel på en sådan studie vill jag redogöra för Barbara Klingers receptionsstudier som lyfter 

fram filmtittande i hemmet (Klinger 2006, s. 4-5). Vid en receptionsstudie undersöker man 

relationen mellan filmen och åskådaren i efterhand ur ett bredare perspektiv där man tar hänsyn till 

omkringliggande faktorer som kan påverka mottagandet. 

 

Klinger ämnar undersöka hur teknologiska medieformer, sedan videons tid från 1980-talet och 

framåt, påverkar filmens konventionella presentation och mottagande och hur filmen därigenom 

fungerar som vardaglig underhållning och hobby (Klinger 2006, s. 4). Hon belyser några 

grundläggande faktorer av ett mångfacetterat hemmatittande så som text, publik, kultur och industri 

ur en historisk synpunkt. Hon menar att dessa faktorer formar omgivningen som i sin tur utgör 

förhållandet mellan filmen och åskådaren, till exempel att press eller filmsmak hjälper till att forma 

en uppfattning av filmen. Klinger hävdar att reception av film i hemmet är tämligen outforskat och 

hon ämnar inte utmana tidigare kvalitativa publikundersökningar som gjorts på TV, utan snarare 

komplettera dem med ett nytt perspektiv i och med receptionsteorins kontextuella analys. (Klinger 

2006, s. 5)  

 

Hennes undersökning utgörs av fem fallstudier: En om hemmabions teknologi och hur den påverkar 

hushållet och familjelivet. En om beteende vad gäller att samla på film och hur detta urval relaterar 

till individen och sociala aspekter (Klinger 2006, s. 14-15). En fallstudie handlar om oberoende 

kortfilmer på internet som alternativ till spelfilmen och de resterande två handlar om hur gamla 

filmer har fått ett fortsatt liv genom kabel-TV respektive vanor vad gäller att vilja se om samma 

film gång på gång. Detta har genom enkätundersökningar tillämpats på universitetsstudenter som 

mestadels har växt upp med video och kabel-TV, för att fastställa hur sociala och etnologiska 

aspekter formar ungdomskulturen. Eftersom den unga generationen tillhör den första som växt upp 

med att se filmer om och om igen genom de nya medieformerna, anser Klinger att det är en god 

utgångspunkt för att studera motiven bakom ett repeterat filmtittande och hur man tillfredsställs av 

det (Klinger 2006, s. 15). Hon hävdar också att alla åskådare, även så kallade ”soffpotatisar”, är 

aktiva även fast man inte alltid är medveten om det, men att hemmet inte är en homogen 

visningsplats då andra aktiviteter ständigt omger tittandet (Klinger 2006, s. 11, 243-244). Klingers 

grundläggande syfte med undersökningen är att framhäva hur hemmets teknologier berikar 

filmmediet som exempelvis hur bonusmaterial på DVD/Blu-ray-filmer kan bidra till en ökad 

försäljning och få en ny betydelse vid filmtittandet i hemmet (Klinger 2006, s. 10). Hennes resultat 
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visar hur den nya teknologin i hemmet främjar hemmatittandet och menar att detta är något för 

framtida forskning att beakta för att på lång sikt rubba den allmänt negativa inställningen till det 

som är nytt (Klinger 2006, s. 15-16, 241).  

3.2 Film i sociala sammanhang   
 

Att gå på bio anses vara en aktivitet, jämfört med andra former, med allt ifrån att folk köar för att 

köpa biljetten till att de sjunker ned i sin stol, i väntan på att lamporna ska släckas och man sugs in i 

filmens värld (Morley 1992: 157-158). Enligt de flesta är storslagna kioskvältare de som lämpar sig 

bäst för bio men att gå på bio handlar också om mer än bara filmen (Jancovich, Faire, Stubbings 

2003, s. 194). Jag tänker i detta avsnitt ta upp flera forskares teorier om olika sociala situationer där 

filmkonsumtionen sker. Främst fokuserar jag dock på receptionsstudier från boken The place of the 

audience. 

 

Forskaren Hiley påpekar att under 1920 och 30-talet var biografen inte bara en plats för filmtittande 

utan även en plats där man kunde umgås och t.o.m. sova medan andra såg filmgåendet mer som 

verklighetsflykt. Något som däremot anses irrelevant vid valet att gå på bio är människors 

preferenser och filmsmak, utan istället är det den sociala faktorn som oftast är avgörande. Forskarna 

Harper och Porter delar upp biobesökaren i tre olika kategorier; den omdömeslöse som besöker 

biografen sporadiskt utan någon direkt åsikt kring filmen, den vanemässiga besökaren som gör det 

mer planerat och regelbundet samt besökare som går mer sällan, vid specifika tillfällen (Jancovich, 

Faire, Stubbings 2003, s. 8-9). Även de människor som går mer sällan, brukar ha speciella rutiner 

när det väl händer. Vissa ser biobesök som något högtidligt, exempelvis vid julafton eller någons 

födelsedag medan andra ser biografen som ett optimalt dejttillfälle (Jancovich, Faire, Stubbings 

2003, s. 162). Kevin Corbett upptäckte i sin studie om filmgående i par-relationer, att den ena 

partnern ofta får kompromissa för att se filmer hen egentligen inte vill se. Detta kunde dock ofta ha 

en speciell betydelse för den ena som följer med, då denne ges en djupare inblick i sin partners 

intressen och då även kan lära sig något nytt om sin partner och förhoppningsvis själv påverkas 

(Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s. 10).  

 

Enligt en skotsk studie från 1960-talet om ungdomars filmvanor visade resultaten att man inte såg 

film i hemmet kontra film på biografen som exklusiva val där den ena utesluter den andra, utan som 

alternativ vid olika situationer och för olika upplevelser. En person som föredrar att hålla sig 

hemma behöver därmed nödvändigtvis inte ha något emot att gå ut emellanåt och se film i sociala 

sammanhang (Jancovich, Faire, Stubbings 2003, s. 161-162). Studien visade också att, trots att 
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bioformen föredrogs hos de flesta deltagarna på grund av att det fanns mindre distraktionsmoment, 

belyste många andra fördelar i hemmet som till exempel att det var mer avkopplande och att man 

kunde prata och röra sig fritt samt slapp skrikande personer från biosalongen (Jancovich, Faire, 

Stubbings 2003, s. 163-164).  

 

Reflekterar man över fördelarna med att se film hemma på tv eller i andra former, där man inte 

behöver klä upp sig för att gå ut, hitta en barnvakt eller betala dyra biobiljetter, kan man undra vad 

det är som fortfarande lockar publiken till biografen? En avgörande orsak till detta anser forskarna 

Jowett och Linton vara viljan att hålla sig uppdaterad. Att ha sett den senaste storfilmen så fort den 

når biografen, innebär att en åskådare kan interagera med andra. Det anses också vara en sorts 

social bekräftelse och statushöjare som innebär att åskådaren blir en del av populärkulturen och 

håller sig a jour med sin vänskapskrets (Jowett & Linton 1989, s. 94). Den sociala formen av 

biogåendet har dock ofta diskuterats och vissa forskare som Graeme Turner frågar sig vari det 

sociala ligger. Å ena sidan består biotittandet av att man sitter tillsammans med en grupp människor 

fast å andra sidan är man separerad från dem då de knappt syns i den mörka salongen, och det oftast 

råder en tystnad eftersom man ägnar full koncentration på filmen (Turner 1999, s. 128).  

Trots att filmkonsumtionen blivit allt mer privatiserad med alla dess möjligheter finns det dock 

fortfarande ett starkt behov av att se film i sociala sammanhang just som ett skäl till att komma ut 

från hemmet (Jancovich, Faire, Stubbings 2003: 234, 239, 241).  

3.3 Publikstudier 
 

som nämnts ovan har tidiga studier inom mediekommunikation inte beaktat åskådaren genom 

publikstudier, utan det var först framåt 1960-talet som dessa påträffades (Meers, Biltereyst 2012, s. 

126-127). Uses and gratifications-teorin var en teori som uppkom på 1940-talet och handlar om att 

man som åskådare gör aktiva val i sin mediekonsumtion. Då jag själv främst utgår ifrån U&G-teorin 

i analysen av denna publikstudie, kommer jag här att presentera två tidigare publikstudier som 

också använt sig av denna teori. Inledningsvis kommer jag dock redovisa för Tom Stempels 

receptionsstudie American audiences on movies and moviegoing från 2001.  

 

Filmhistorikern Tom Stempel har i sin studie gjort en kvalitativ receptionsstudie för att nå en 

djupare förståelse kring amerikaners filmvanor. Bland de 158 respondenterna bestod några utav 

bekanta medan majoriteten var universitetsstudenter. Han använde sig av tre olika metoder. Först 

gjorde han personliga observationer kring publiken för att sedan studera kassaintäkter och 
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biografernas årliga topplistor och slutligen intervjuade han helt enkelt sina respondenter (Stempel 

2001, s. xiii-xiv). 

Några av respondenterna i studien nämnde att de föredrog bion då de hade svårare att koncentrera 

sig i hemmet. Distraktionsmoment som till exempel att telefonen ringer eller att man hänger tvätten 

samtidigt som man ser filmen, gjorde det svårare att hålla fokus (Stempel 2001, s. 60). En 

respondent ansåg att utbudet på biografen var för snävt (Stempel 2001, s. 172-173). En deltagare 

var kraftigt emot bioupplevelsen då hon inte tyckte om att sitta i en salong med andra under en 

längre tid i sträck, då hon heller inte visste ifall hon skulle tycka om filmen och anse det vara värt 

priset (Stempel 2001, s. 174). Vissa nämner fördelen med att kunna se en film hemma då det ger 

chansen att se filmen upprepade gånger och kunna förstå den till fullo samt upptäcka nya detaljer, 

medan andra uppskattar möjligheten att spola tillbaka favoritscener och se dem om och om igen 

(Stempel 2001, s. 174, 178). En respondent berättar att tidsbristen och ekonomin gjort att 

biobesöken avtagit. Hon skiljer sig dock från mängden i och med att när hon väl väljer att gå på bio, 

gör hon det helst själv och väljer matinéföreställningar eller visningar där det är mindre folktätt. För 

henne är biofilmen i motsats till normen, en privat upplevelse (Stempel 2001, s. 201).        

 

Stempel kom i studien fram till att relationen mellan filmen och dess åskådare är mer komplex än 

man kan tro då respondenterna uppvisade en stor variation i sitt filmtittande och i sin uppfattning av 

filmen (Stempel 2001, s. xiii-xiv). Han märkte även hur filmer kunde påverka folks beteenden samt 

hur åskådarna fritt och utan bekymmer eller påverkan styrde över sitt filmkonsumerande medan 

medierna och filmindustrin var mer beroende av sin publik (Stempel 2001, s. 250, 252-253).         

 

Forskaren Alan Rubin var banbrytande för U&G-teorins utveckling där hans studier bland annat 

behandlat både TV-tittande, videotittande, internetanvändande och radiolyssnande. Rubins studie 

Television viewing motives scale från 1983 blev ett banbrytande framsteg inom forskandet kring 

publikens motiverade val. Rubin använde sig av en modell där han valde att dela in de olika aktiva 

valen bland åskådarna till olika kategorier av motiv. Delar av denna modell har sedan inspirerat 

andra studier där man ämnar mäta mediekonsumerandet och de aktiva valen bland ungdomar och 

studenter, samtidigt som den också har påvisat mönster till varför publiken väljer olika genrer och 

program. Rubins metod har också använts vid studerandet av andra medieformer såsom 

internetanvändande och modernare studier där man kunnat uppvisa samband mellan det aktiva valet 

av TV-tittande och andra medieformer. Rubin har också ägnat stor del av sin forskning åt att 

undersöka de sociala och psykologiska aspekter som påverkar mediets användande och effekt. Ett 



 

 

 

14 
 

av Rubins studiers resultat visar till exempel att TV-tittande i sällskap med andra, ofta visade sig ha 

en negativ effekt (Haridakis & Whitmore 2006, s. 769-770). 

  

Inom U&G-teorin har jag haft svårt att hitta några studier kring filmtittande då de flesta studier 

fokuserat på medieanvändande i andra former eller TV-tittande. Bruce Austins studie Motivations 

for movie attendance från 1986 är dock ett undantag där han undersöker studenters biovanor. Austin 

använde sig, till skillnad från Stempel, utav en kvantitativ undersökning bestående av 500 college-

studenter i USA. För att förstå dessa studenters filmkonsumtion, ligger hans fokus på att undersöka 

motiven bakom biogåendet, hur ofta det sker och med studenternas ålder och kön som utgångspunkt 

(Austin 1986, s. 115). Austin var en av många forskare som anammade Rubins modell. Utifrån 

skillnader, likheter och samband i motiv, beteenden samt demografiska aspekter, undersökte han 

vilka fastställanden som kunde göras om grupptillhörighet och hur regelbundet filmtittandet sker i 

dessa olika grupper. Slutligen försökte han finna olika samband och mönster kring mängden 

filmtittande, kön, ålder, beteenden och de olika motiven (Austin 1986, s. 117-118).  

 

Resultaten påvisade sju stycken utmärkande motiv. De fyra motiv som var mest associerade med 

biobesökandet var främst den sociala gemenskapen följt av viljan att fly verkligheten, lära sig något 

nytt om världen och slutligen påverkas och lära sig något om sig själv. Övriga motiv som påfanns 

handlade om att underhållas, fördriva tid, bota sin ensamhet samt passa in bland andra (Austin 

1986, s 121, 123). Studien visade också att de som var utbildade, hade en tendens att gå oftare på 

bio än andra (Austin 1986, s. 116). Även tidigare studier har visat att biografen främst besöktes av 

människor med utbildning, främst i åldrarna 16-24 (Gallup 1981, s. 6 se Austin 1986, s. 117). Man 

fann dock inga direkta samband bakom mängden filmtittande i relation till kön eller ålder. 

Resultatet visade också att de mest regelbundna biobesökarna tillhörde en yngre skara och de hade 

också lättare att förklara sina motiv än de som gick på bio mer oregelbundet och sporadiskt (Austin 

1986, s. 115, 120). Austin hoppas att resultaten från hans studie, blir till en grund för framtida mer 

empiriska studier. Motiven bakom biotittandet som man kommit fram till i denna studie, bör kunna 

appliceras på andra former av filmtittande och även vid analys av människors attityd gentemot 

filmen som medium menar han (Austin 1986, s. 125). Austin trycker också på att den teknologiska 

utvecklingen och mediekonvergensen, ytterligare främjar och skapar ett behov av fler studier i 

ämnet. Studier som då bör beröra alternativa medieformer som kabel-tv, on-demand-tjänster samt 

beteenden och skillnader mellan filmtittande i hemmet jämfört med på biografen (Austin 1986, s. 

125).  
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I den tidigare forskningen har jag berört en variation av studier från olika forskningsfält men som 

alla går att koppla till beteenden och motiv vid såväl det enskilda filmtittande i hemmet som vid 

sociala sammanhang. Dessa olika infallsvinklar och tillvägagångssätt har gett mig insikt inför den 

kommande analysen i min studie. Den optimism för den framtida forskningen som Austin hade för 

28 år sedan, verkar än idag, inte resulterat i särskilt mycket liknande studier. Jag ser därför Austin 

men även Rubins studier som inspirerande för den framtida forskningen om människors 

filmanvändande och optimala för min studie, då jag också utgår från U&G-teorin. Eftersom att 

biogående är mest synonymt med ett socialt filmtittande och den vanligaste formen utav det, anser 

jag också att dem passar väldigt bra i det avseendet. Att nästan samtliga ovanstående studier 

fokuserat på universitetsstudenter, precis som jag, bedömer jag också som givande för att kunna 

jämföra och dra paralleller till min studie.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

Innan jag fördjupar mig i studien följer en redogörelse för de teorier jag utgår ifrån. Det finns 

många olika teorier kring publikforskningen, allt ifrån receptionsteorin och uses and gratifications-

teorin till teorier om kognitivism och sociologi. Forskaren Karl-Erik Rosengren hävdar att 

forskningen måste upphöra med att separera dessa olika forsknings-discipliner och hellre låta dem 

verka för varandra när de är så pass snarlika. Genom att kombinera, jämföra och ifrågasätta dessa 

olika teorier emot varandra, är hans förhoppning att få mer omfattande resultat och leda forskningen 

framåt mot mer empiriska resultat, samtidigt som vi ges mer insikt i skillnaderna dem emellan 

(Rosengren 1996, s. 27-28, 47). Jag har efter många överlägganden valt att utgå ifrån uses and 

gratifications-teorin med viss hänsyn till sociologin som egentligen är kritisk mot U&G. U&G-

teorin känns given eftersom studiens syfte utgår ifrån att respondenterna själva styr över sitt 

filmkonsumerande och att de gör aktiva val och sociologin har tillämpats för att stärka de sociala 

aspekterna och ge en bredare syn på studenterna som en etnologisk grupp. Avslutningstas kommer 

denna del ta upp mycket av den kritiken som U&G utsatts för då jag anser det vara pliktskyldigt av 

mig att ta hänsyn till detta i uppsatsen.  

4.1 Uses and Gratifications 
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U&G-teorin handlar om ett aktivt och medvetet användande av medier som tillfredsställer 

individuella behov och mål hos åskådaren. Teorin grundar sig på att åskådarens aktivitet och 

medvetna val påverkar mediernas flöde istället för det motsatta, att medierna påverkar och styr över 

konsumenternas val (Katz, Blumler, Gurevitch 1974, s. 21-22). Istället tillfredsställs åskådarens 

behov genom kontakt med medier, dess innehåll och kontexten detta sker inom (Katz, Blumler, 

Gurevitch 1974, s. 24-25). Teorin beaktar också sociala och psykologiska behov och värderingar 

hos åskådaren. Dessa motiverar i sin tur olika beteenden kring konsumerandet (Palmgreen, Wenner, 

Rosengren 1985, s. 16). U&G anses i allmän mening inte vara en enskild teori utan ett paraply av 

skilda teorier och metoder. Utifrån dessa olika teorier och metoder, finns det många olika sätt att 

undersöka åskådaren på inom U&G (Levy & Windahl 1985, s. 110-111). Nedan framgår det vilka 

olika aspekter och teorier som jag utgått ifrån. 

4.1.1 Åskådaren 
 

Mcquail & Gurevitch beskriver tre olika typer av åskådare. Först den funktionella åskådaren som 

främst har ett behov att tillfredsställa och inte ett givet motiv från början, utan ägnar sig mer åt en 

rituell vanemässig konsumtion. Rubin menade att ett vardagligt eller rituellt tittande, hade mer med 

närheten till TV:n som medium att göra än själva programmen i sig (Ruggiero 2000, s. 10). Vidare 

har vi den strukturella åskådaren som betraktas ur ett större perspektiv utifrån sociala och kulturella 

aspekter, både i valet av medier och i deras attityd gentemot innehållet (Levy & Windahl 1985, s. 

111). Det kan exempelvis vara en gemensam uppfattning vi människor har om en viss medieform 

som vi har lite erfarenhet kring och där sociokulturella normer har en stor betydelse för både vår 

individuella och kollektiva förväntan och upplevelse kring medieformen (Palmgren & Rayburn II, s. 

70). Passande som exempel i detta sammanhang skulle den moderna formen att se film i 3D tänkas 

vara. Slutligen har vi den motiverade åskådaren som aktivt gör medieval för att tillfredsställa 

specifika behov. Ett givet antagande här är att den funktionella och strukturella åskådaren är en 

passiv åskådare men i kontrast till den aktiva åskådaren, förklaras den funktionellas val av sociala 

och psykologiska faktorer som underbygger motiven och behoven hos åskådaren medan den 

strukturella åskådaren mer påverkas utav kulturella normer och sin omgivning vilket tyder på ett 

minskat aktivt val. (Levy & Windahl 1985, s. 111, 119). I fallet med den strukturella åskådaren är 

det snarare mediet som påverkar åskådaren istället för tvärtom. Då detta är allt för vaga antaganden 

om åskådarnas behov och karaktär, anser forskarna att åskådarna kan vara en variant av dessa tre 

typer. För att tydliggöra med ett exempel, skulle en motiverad åskådare förslagsvis aktivt söka upp 

en film för beskådning men under själva visningen, kunna bli mindre delaktig och förlora fokus 

vilket i slutändan tyder på en mer passiv åskådare. Även ifall den funktionella åskådaren kan tänkas 
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ha sociala och psykologiska faktorer som driver en för att uppfylla motiven och behoven, är 

forskarna eniga om att det inte går att göra några empiriska eller teoretiska fastställanden kring 

detta. Med hänsyn till den strukturella åskådaren, kan den tänkas vara lika aktiv som passiv i sin 

mediekonsumtion och att en strukturell åskådare kan variera stort i olika sociala grupper. 

Sammanfattningsvis består alla teorier om åskådarna av antingen implicita eller explicita 

antaganden om en aktiv åskådare även fast det inte går att säga något med exakthet (Levy & 

Windahl 1985, s. 111-112). 

     

Tidsmässiga faktorer, alltså ifall åskådarens aktivitet sker före, under eller efter tittandet bör också 

tas i åtanke vid studerandet av den individuella åskådaren (Blumler 1979 se Levy & Windahl 1985, 

s. 112). Ett exempel på ett annat vanligt scenario vid deltagande efter tittande, handlar exempelvis 

om påverkan av ett program eller en film och hur detta kan leva kvar i efterhand. Aktivitet under 

tittandet handlar om påverkan genom mediet och exempel här kan vara då en åskådare interagerar 

med ett program genom att börja prata med TV:n eller karaktärerna. I stora drag menar U&G-

forskarna att trots att sociala och psykologiska faktorer kan vara omotiverade, anser de ändå att ju 

mer dessa faktorer spelar in, desto mer aktiv bör åskådaren anses vara (Levy & Windahl 1985, s. 

116-117). Vidare vill jag även nämna den typ av åskådare som aktivt ratar, alltså en åskådare som 

medvetet väljer bort eller undviker mediekonsumtion. Då man undersökte den negativa åskådaren, 

upptäckte man att denne ansåg att mediernas utbud endast hade en dålig inverkan och man fann 

inget värde i dem varpå man således söker tillfredsställelse via andra alternativ än medierna 

(Palmgren & Rayburn II 1985, s. 67-68).  

Det som nu måste göras är noggrannare studier på vilka typ av åskådare som kan kopplas till olika 

motiv och tillfredsställelser och samtidigt önskar forskarna att kommande forskning i större 

utsträckning måste undersöka åskådarnas grad av påverkan i sin konsumtion. (Levy & Windahl 

1985, s. 121-122). Dessa olika tidigare beprövade teorier och metoder är givetvis något jag ämnar 

använda i min analys.     

 

De sociala sammanhangen inom mediekonsumtionen, bör inkluderas i betraktandet av åskådarna 

mer eftersom att studier visat att det aktiva valet är lägre motiverat i sällskap med andra än enskilt 

(Levy & Windahl 1985, s. 120). Forskaren Johnstone hävdar att en människa som är en del av 

mass-publiken, inte upplever medierna individuellt utan i en större grupp (Palmgreen, Wenner, 

Rosengren 1985, s. 18). Samtidigt kompromissar man på de individuella behoven man vill uppnå, 

för att istället prioritera sällskap med andra (Blumler 1985, s. 43). Att aktivt styra sitt 
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medieanvändande bottnar också i sociala och psykologiska aspekter som viljan att stärka banden till 

familj, vänner och omvärlden (Blumler 1985, s. 50-51).      

4.2 Sociologin   
 

Sociologin tillhör det större fältet ”Cultural Studies” eller kulturstudieperspektivet vilket är ett brett 

fält som för samman forskare från flera olika institutioner såsom exempelvis sociologin, etnologin 

och medievetenskapen (Lindgren 2009, s.11-13). David Morley är en av de mer framträdande 

forskarna inom CS där han är verksam inom fältet sociologin. Morley och sociologin, likt U&G:ns 

strukturella åskådare, ämnar förstå en individ och placera denne i ett större sammanhang utifrån 

sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Ur ett vidare samhällsperspektiv tar man sedan olika 

grupper av människor och jämför hur dessa etnologiska grupper reagerar olika mot samma produkt 

för att kunna se avvikelser (Morley 1992, s. 51, 53, 54). Även mediet formas av en sociokulturell 

kontext bland annat genom åskådargruppens tidigare erfarenheter (Morley 1992, s. 57). Inom 

sociologin betraktas all kommunikation som polysemiskt, alltså att det kan tolkas på flera sätt där 

betydelsen beror på den sociala kontexten. Morley menar därför att mediets verkan på åskådaren 

först kan bestämmas när den kontextuella betydelsen har kodats och tolkats (Morley 1980, s. 10-

11). Inför studien värdesätter jag både individernas självständiga behov inom U&G och den 

sociologiska aspekten av kontext och omgivning. Det strukturella perspektivet belyser allt mer 

sociologiska aspekter, vilket implicit avvärjer mycket av den kritik som har riktats mot U&G-teorin 

som kommer beskrivas nedan.  

4.3 Kritik mot U&G 
 

Philip Elliot kritiserar U&G för att den grundas på att åskådarens tillfredsställelse är svårt att mäta, 

särskilt i proportionella avseenden. Antagandet om individers medvetande om de egna behoven som 

är påtagligt i U&G anser Elliot vara taget ur kontext, vilket gör att teorin brister (Elliot 1974, s. 

255). Från 1970-talet och framåt har dock U&G-forskningen alltmer tagit fasta på denna kritik och 

istället fokuserat mer på vilka behov som tillfredsställs utifrån de val som görs, både ur ett socialt 

och psykologiskt perspektiv (Ruggiero 2000, s. 6). Det kan också uppstå tillfällen då åtskilliga 

behov tillfredsställs på samma gång utan att åskådaren egentligen syftat till detta. Forskaren Kubey 

menar således att det är absurt att påstå att en åskådare planerar sina val utifrån specifika behov. 

Även McQuail är av denna åsikt och menar att motiven sällan matchar de faktiska val man gör, som 

ofta tenderar att vara slumpmässiga och omotiverade (Kubey 1996, s. 199; McQuail 1997, s. 73-

74). Metodiskt är även frågor om behov svåra att definiera och besvara ur ett medvetet perspektiv 

utan att social påverkan tas i akt (Elliot 1974, 257-258). U&G-forskarna hävdar dock att de aldrig 
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haft för avsikt att tala om abstrakta åskådare utan att åskådaren är en del av en större social 

samhörighet som aktivt uppfyller sina behov och sällan gör slumpartade val (Palmgreen, Wenner, 

Rosengren 1985, s. 260). Blumler menar också att åskådarna är tillhörande ett större socialt nätverk 

eftersom de söker sig till medierna och formas av förväntningar och behov från andra, vilket således 

skapar gemensamma förväntningar (Blumler 1985, s. 57).  

 

Forskarna poängterar även att, då allt fler studier visar prov på en högre grad av tillfredsställelse hos 

åskådarna, bör dessa resultat anses vara värdiga. Dessa studier bidrar sedan till att fler empiriska 

resultat nu uppkommit, där samband mellan motiv, behov, målmedvetna val och uppfyllda behov 

alltmer exploaterats och fastställts, till skillnad från de tidigare vaga och implicita antaganden som 

gjorts inom U&G (Levy & Windahl 1985, s. 121).  

 

Rubin hävdar att en viss mängd av publiken visserligen gör medvetna aktiva val men att många 

andra fastnar i vanor och utför sitt konsumerande av reflex utan eftertanke. Det är oklart huruvida 

bristen på framgångsrika studier kring U&G beror på illa utförda studier eller om de beror på att de 

val publiken gör faktiskt är väldigt slumpmässiga och omotiverade (McQuail 1997, s. 73-74). 

Samma omotiverade aspekt av mediekonsumtionen tar Kubey också upp. Han menar att reklam och 

trailers spelar en viktig roll i dessa oplanerade val. Har man exempelvis först tittat på nyheterna i 

vanlig ordning, kan man i efterhand se reklam för ett följande program som väcker ens intresse och 

sedermera titta på det utan att man hade den intentionen från början (Kubey 1996, s. 198).    

4.4 Sammanfattning  
 

Thomas Ruggiero motsäger sig också mycket av kritiken och menar att U&G-teorin återigen blivit 

betydelsefull i och med dagens mer datoriserade kommunikationsmedier, men fastslår samtidigt att 

teorin alltid varit i framkant för relevanta studier vid varje nytt massmedium (Ruggiero 2000, s. 3). 

Kritiken till trots, råder det inget som helst tvivel om att U&G-teorin bidragit till fältet av 

publikstudier. Människor kontrollerar, på en daglig basis, mediernas utbud efter eget behov och 

finner på ett eller annat sätt tillfredsställelse. Detta är, enligt Kubey, något som de flesta kritiker 

blundar för (Kubey 1996, s. 196). U&G-forskarnas vidare respons mot kritiken, handlar också om 

att istället för att göra teoretiska fastställanden, endast göra antaganden angående åskådarnas 

beteenden, som sedan går att vidareutveckla med mediestudier inom liknande fält. Forskaren Finn 

adderar att attityder och karaktärsdrag hos människor idag också blivit lättare att urskilja, då 

samtida U&G-studier begränsat sina metoder och variabler för att lättare kunna utröna beteenden. 

Forskarna menar också att mer fokus måste läggas på att utveckla U&G-teorin, speciellt för de 



 

 

 

20 
 

forskare som ämnar utforska de sociala, psykologiska och strukturella behoven hos åskådarna. 

Medan nya medieformer och teknologier utvecklas och människor ges en större variation och frihet 

i sitt mediekonsumerande, måste utforskandet av motiv och tillfredsställelse också fortsätta bli ännu 

viktigare aspekter av publikforskandet (Ruggiero 2000, s. 12-13). Dessa forskningsteorier som 

tagits upp anser jag ytterligare motivera min studie då jag utgått ifrån samma aspekter för att 

undersöka respondenternas olika attityder och beteenden. Även fast mycket kritik existerar, som jag 

givetvis tar hänsyn till, har jag med hjälp av U&G-forskarnas respons, försökt vända kritiken till 

något positivt för att kunna befästa studiens utgångspunkt i teorin om U&G med viss hänsyn till 

sociologin. Merparten av analysen utgörs dock av U&G-teorin men i den mån sociologiska aspekter 

beaktas i analysen och där U&G verkar otillräcklig, anser jag att teorierna, trots sina oenigheter, kan 

komplettera varandra. Främst är dock syftet att använda sociologin vid diskussionen av resultaten 

för att på så sätt kunna placera respondenterna i en större kontext.  

  

5. Metod 
 

 

Nedan presenteras hur studien metodiskt har utförts. Till en början motiveras valet av metod och de 

förutsättningar som omger de valda respondenterna. Därefter beskrivs tillvägagångssättet konkret 

och avslutningsvis diskuteras problem som den valda metoden medfört. Trots att jag författar denna 

uppsats på egen hand, bör nämnas att vi var flera stycken vid intervjuerna. Då uppsatsen 

ursprungligen skrevs tillsammans med en kollega, var han givetvis med under intervjuerna och vid 

sidan hade vi även med oss en gemensam vän som både fyllde funktionen som moraliskt stöd och 

medlare mellan såväl oss som respondenterna samt bidrog med en del egna frågor som lyckligtvis 

kommit till användning i uppsatsen. Denna tredje person fick sedan även bli en av respondenterna 

vilket jag inte sett som något problem då även Stempel änvände sig utav bekanta i sin studie.  

5.1 Urval av metod 
 

För att kunna besvara den problemformulering som betingar studien, har jag behövt använda mig av 

dagsaktuellt material, vilket föranleder en publikstudie där jag intervjuar respondenter. Vid 

publikstudier finns två grundläggande metoder. Den ena är en kvalitativ undersökning. Oftast utförs 

undersökningen genom en intervju ansikte mot ansikte (Schrøder, Drotner, Kline, Murray 2003, s. 

29-30). Målet är att gå in på djupet för att få en bredare uppfattning om och förståelse för 
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respondentens aktivitet samt dess kontextuella egenskaper. Detta görs genom att ställa öppna frågor 

som genererar mångfacetterade svar och det är inte ovanligt att det är tillräckligt om bara en 

handfull respondenter tillfrågas för att kompensera för undersökningens komplexitet. Vid tolkning 

av denna typ av undersökning ska man undvika att generalisera resultatet. (Schrøder et al. 2003, s. 

31).  

 

Den andra metoden är en kvantitativ undersökning som tvärt om strävar efter ett mer empiriskt och 

numeriskt resultat. Denna tillämpas främst när mediets effekt på publiken skall studeras, men även 

inom U&G. Metoden utförs på en större skala än den kvalitativa och det är inte ovanligt att ett 

frågeformulär tillämpas, vars data lätt kan sammanställas till ett mer statistiskt resultat (Schrøder et 

al. 2003, s. 31). Schrøder, Drotner, Kline och Murray menar att båda typerna av undersökning har 

sina respektive för- och nackdelar och att båda är väsentliga i olika syften som i sin tur beror på 

studiens precisionsnivå och ambition (Schrøder et al. 2003, s. 31). Den kvalitativa metoden anses 

vara mer kritisk mot mediet och istället hysa en större sympati för åskådaren, då den beaktar 

detaljerade omkringliggande aspekter av filmupplevelsen (McQuail 1997, s. 23).  

 

Utifrån denna urvalspresentation har jag funnit det mest lämpligt att tillämpa en kvalitativ metod för 

studiens frågeställning med semistrukturerade-intervjuer som just välkomnar ett mer djupgående 

resultat med öppna frågor. En semistrukturerad-intervju innebär att man tar upp och diskuterar 

relativt specifika teman under intervjun men respondenten har däremot en stor frihet att utforma 

svaren som hen själv vill. Spontana frågor som inte ingått i intervjuguiden från början kan också 

ställas om intervjuaren finner ett samband till något respondenten sagt (Bryman 2012). 

Tomas Axelson har i sin publikstudie, genom en så kallad triangulering, kombinerat den 

kvantitativa och kvalitativa metoden med huvudsaklig fokus på det kvalitativa, då båda aspekterna 

lämpar sig för studier med empiriskt material (Axelson 2008, s. 69-70). Jag har dock valt att göra en 

avgränsning till enbart den kvalitativa. Då denna studie är av en mindre icke-empirisk skala, har 

kombinationen av metoderna inte varit nödvändig för att uppnå dess resultat och utöver det har 

tiden inte heller funnits för en djupare mer empirisk studie.  

5.2 Metodproblem 
 

Urvalet av metod har utgjort en begränsning för studien då materielet inte är tillräckligt omfångsrikt 

för att kunna fastslå studiens resultat som faktum. Även fast jag tidigare nämnt att forskningen är 

knapp inom medieanvändandet, åsyftar det främst kvalitativa studier. Det finns således ingen brist 

på statistik kring hur unga svenskar idag använder sig utav medierna via källor som exempelvis 
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Nordicom och World Internet Institutes (Carlsson 2012, s. 107). Med en obegränsad tidsram och 

större urval, hade jag önskat tillämpa en triangulering där jag kombinerat kvalitativt och kvantitativt 

material från respondenterna men också uppbackat med rådata från exempelvis Nordicom.  

 

Morley lyfter fram argument för den kvantitativa metodens problematik då metoden endast 

genererar ytlig statistik som inte är tillräcklig för att utgöra teoretisk forskning. Eftersom en teori 

kräver förklaringar till resultaten man erhållit är en kvantitativ metod otillräcklig då den bara kan 

spekulera i djupgående detaljer (Morley 1992, s. 174-175). Trots det så erhåller en kvantitativ 

metod en mycket nödvändig resurs till den samlade förståelsen kring exempelvis ungas medievanor 

(Carlsson 2012, s. 113-114). I samma anda hade en kvantitativ metod för denna uppsats gett ett 

underlag med nyttig statistisk fakta om respondenterna inför de kvalitativa mer djupgående 

frågorna. Utifrån sådan information om respondenterna, hade man kunnat basera de mer öppna 

frågorna runt för det kvalitativa resultatet. I avsaknad av kvantitativt underlag, har studien istället 

styrts utifrån egna påkomna frågor och resultatet har på vis färgats av den riktning jag tagit 

intervjuerna. Ett numeriskt underlag hade också gett mer kött på benen inför intervjuerna vilket 

sannolikt fått oss att framstå som mer professionella samtidigt som respondenterna då också hade 

varit mer förberedda på de kvalitativa frågorna. Dock ska det tilläggas att det ställdes en handfull 

kvantitativa frågor för att få en liten statistisk grund att stå på. 

 

Begränsningen till Örebro grundar sig på en geografisk närhet för min del samt studiens begränsade 

tidsram. Detta är dock något som är påtagligt bland flera forskare, då det är näst intill omöjligt att 

utföra en universell studie och man kan även fråga sig om det vore värt mödan. Forskarna 

Biltereyst, Meers och Vijver som utövat sin studie lokalt i Gent, uttrycker en önskan om framtida 

studier i samma anda som denna bör initieras inom ytterligare geografiska områden.  

5.3 Etik och regler 

Då man utför forskning inom humaniora finns det vissa krav och normer man skall förhålla sig till. 

Man måste anpassa sin forskning och dess relevans efter respondentens vilja och krav. Enligt 

individskyddskravet får ingen av respondenterna heller utsättas för psykisk eller fysisk skada.  

Individskyddskravet innefattar fyra olika principer som gäller vid intervjuer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Axelson 2008, s. 81). 

 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forsningsuppgiftens syfte”. Det innebär att man som forskare, innan intervjustart, måste informera 
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om uppsatsens syfte, respondentens uppgift och villkor i undersökningen samt att deltagandet är 

helt frivilligt. Man skall också berätta om eventuella risker samt att de uppgifter som kommer ut 

endast används för forskningen och inget annat (Codex 2014, s. 7). Eftersom jag inte kände 

respondenterna sen innan, föll det sig naturligt att de informerades om detta när de slumpmässigt 

blev tillfrågade och utvalda. 

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. 

Vid aktiva levande intervjuer måste samtycke ske från respondenten men däremot inte vid 

enkätundersökningar där man har rätt att hämta in uppgifter om personerna. Medverkande ska också 

kunna bestämma hur länge de ska delta, på vilka villkor samt kunna avbryta när som helst utan 

påföljder. (Codex 2014, s. 9-10). För att detta krav skulle uppfyllas bad jag om ett muntligt 

godkännande bland alla som deltog. 

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem”. Det ska vara praktiskt taget omöjligt för utomstående att erhålla uppgifterna eller 

andra läsare att identifiera personerna. Det bör undertecknas en tystnadsplikt i vissa fall men dessa 

regler sker främst vid känslig natur (Codex 2014, s. 12-13). Detta krav har uppfyllts då den 

personliga information som efternamn och ålder som skulle kunna avslöja dem inte offentliggjorts.  

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. Uppgifter om enskilda får alltså inte lämnas ut för kommersiellt bruk eller 

icke-vetenskapligt utan endast till andra forskare för bedömning, opponering eller andra 

forskningsändamål. Personuppgifter får endast användas vid beslut där den deltagande själv gett 

medgivande (Codex 2014, s. 14). Detta har uppfyllts genom att endast jag har materialet i min 

privata ägo och ingen annan har tagit del av det förutom de inom forskningen berörda parter. 

 

I övrigt ges det även några rekommendationer till forskarna som exempelvis att man bör ge 

deltagaren tillfälle att ta del av arbetet och få läsa det, speciellt när det handlar om känsliga 

uppgifter (Codex 2014, s. 14). I de fall där intresse fanns bland deltagarna, erbjöd jag att återkomma 

till dem med arbetet efter färdigställandet.  

5.4 Studiens tillvägagångssätt 
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Journalisten Joke Hermes har i en artikel pålyst ett tillvägagångssätt vad gäller att handskas med 

respondenter. Centralt i det han förespråkar ligger i att intervjuaren skall få respondenten att vilja 

samarbeta genom att bygga upp en relation med denne. På så sätt kan respondenterna tillföra en 

dimension som saknas i vanlig förbehållsam intervju. Hermes betonar att detta är avgörande för den 

framtida kvalitativa forskningen (Hermes 2009, s. 111-112, 120). 

 

Trots att jag inte omfamnat detta tillvägagångssätt till fullo, har jag strävat efter att få respondenten 

att känna sig så bekväm som möjligt, genom att utöva intervjun i isolation och även försöka driva 

processen mer som en konversation än en intervju. Jag har förberett tre huvudsakliga öppna frågor 

som uppmuntrar respondenten att berätta snarare än att svara. Utifrån dessa förutsättningar 

hoppades jag kunna få de mångfacetterade svar som eftersökts. Emellertid har jag även förberett 

mindre öppna följdfrågor som syftar att driva på svaren om respondenten skulle sluta sig. Detta har 

dock varit vanligare än väntat och i många fall har samtliga sådana följdfrågor tilltagits. 

Intervjuerna inleddes med frågor om respondentens vanor kring film och vilka medieformer hen 

använde sig utav. Vidare ställdes följdfrågor om hur frekvent filmkonsumtionen var för att få en 

liten statistisk inblick. Sedan fick deltagarna besvara frågor om påverkan och mening innan jag kom 

in på bioformen med fokus på upplevelser, filmval och främst sociala sammanhang. När alla dessa 

frågor hade besvarats ombeddes dem jämföra de olika visningssätten för att utslå vilka skillnader 

och preferenser de hade. De vitt skilda frågorna ämnade ge en så djup och bred bild som möjligt av 

deltagarnas beteenden och filmkonsumtion för bästa tänkbara utgångsläge. En del av följdfrågorna 

har dock varit överflödiga och inte använts i analysen då jag i efterhand insåg dess irrelevans men 

det fanns en grundidé om att hellre ha för mycket än för lite frågor. Emellertid har samtalen tagit 

annorlunda riktningar och spontana oplanerade frågor har då också dykt upp, vilket är vanligt för 

semi-strukturerade intervjuer och har tett sig naturligt i den specifika situationen.  

 

Intervjuerna har dokumenterats med ljudinspelning som sedan transkriberats till skriftlig text, vilket 

har underlättat för den analys och tolkning som följt i undersökningen. Det finns tre olika nivåer för 

att transkribera, från en som ämnar återge kontextens samtliga faktorer till en som är helt avskalad 

till korrekt skriftspråk (Axelson 2008, s. 73-74). Jag har valt att transkribera likt medelnivån, där jag 

fångat allt som sägs samt huvudsakliga pauser och läten. I analysarbetet har jag rannsakat olika 

uttalanden som studiens syfte utgörs av, nämligen de som belyser attityder och beteenden kring 

filmkonsumerandet i alla dess sammanhang. Dessa uttalanden har analyserats utifrån U&G-teorin 

för att förstå behov, tillfredsställelse och beteende både kring filmmediet i sig och respektive 

visningssätt. När jag citerar respondenterna i analyspresentationen nedan, har jag valt att författa 
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deras uttalanden i någorlunda korrekt skrivspråk. Utan att gå miste om essensen i vad som sägs har 

jag exempelvis ignorerat överflödiga och upprepade ord för att underlätta för läsaren. 

5.5 Studenter blir respondenter 
 

Då studiens undersökningsområde är tämligen brett, har jag istället valt att göra mina avgränsningar 

geografiskt och etnologiskt. Jag har därmed valt att begränsa urvalet av respondenter till den 

etnologiska gruppen universitetsstudenter och platsen till Örebro Universitet då jag själv är student 

på det lärosätet. Nedan ämnar jag först att presentera lite statistik över dagens studenter för att ge en 

tydligare bild av den rådande situationen samt dra paralleller med de utvalda respondenterna.  

 

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (SCB) visar det sig att drygt 400 000 människor i 

Sverige studerar idag på ett eller annat sätt (SCB 2013). Högskoleverket gjorde en övergripande 

undersökning på studerande hösten 2006. Nämnvärd fakta som bör nämnas därifrån är exempelvis 

att 60 % var kvinnor och hälften av alla studenter var mellan 20-25 år gamla varav en tredjedel låg 

mellan 26-40 år. Ungefär en tredjedel är från högre tjänstemannahem medan 1/5 är av 

medelklasshem. 16 procent, cirka 1/6 visade sig också vara av utländsk etnicitet. Cirka hälften av 

studenterna visade sig ta lån eller bidrag men majoriteten tog endast bidraget. Anmärkningsvärt är 

också att cirka 1/4 av studenterna läste på deltid. Samma andel valde att studera vidare på hemorten 

medan hälften av studenterna hade flyttat till ny ort för studierna (Högskoleverket 2008).  

 

Respondenterna i denna studie valdes slumpmässigt ut genom att helt enkelt ha gått fram och frågat 

om de ville medverka, vilket sällan var något problem. Det faktum att urvalet av respondenterna 

enbart koncentrerats på Örebro Universitet, innebär som sagt en geografisk avgränsning på studien. 

Samtidigt medför valet av studenter att jag likväl anammat upplevelser och erfarenheter från flera 

geografiska områden, i och med att hälften av dem har flyttat till Örebro för studierna vilket även 

det stämmer in på statistiken. Man kan härmed fastställa att det slumpmässiga valet av studenter och 

deras bakgrunder stämde väl överens med statistiken. Det enda som skiljer sig åt i denna 

undersökning är en högre procentuell andel av utländsk etnicitet.  

 

Totalt innehåller analysen 14 intervjuer där studenternas könsfördelning är jämnt fördelad med 

hälften manliga och hälften kvinnliga. Respondenternas åldrar sträcker sig från 20-27. Minst en 

tredjedel är också av en internationell etnisk bakgrund medan klassaspekten är mer svåravgjord, 

men utifrån ovanstående statistik antar jag att det är en liknande fördelning där majoriteten tillhör 

medelklassen. De flesta respondenterna försörjer sig på pengar från CSN, antingen genom fullt lån, 
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endast bidrag eller bägge medan somliga även jobbar vid sidan av vilket också överensstämmer 

med statistiken ovan. Samtliga respondenter studerar på Örebro Universitet och genom att sprida 

urvalet till universitets olika byggnader där huvudsakligen olika fakulteter håller till, har jag kunnat 

påverka att även respondenternas huvudämnen blir varierade; en aspekt som jag tror i sin tur kan ha 

kopplingar till deras intressen och livsstil. De flesta respondenterna bor ensamma, förutom Nathalie 

som bor med sin sambo, Elias som bor med syster samt Mats och Soran som bor hos sina 

respektive föräldrar. Samtliga respondenter bor inom Örebro län förutom Cecilia som pendlar från 

Stockholm och Ellen som tvärtom planerar flytt till Stockholm och just nu pendlar från Karlstad. 

Övriga åtta respondenter som inte behövts presenteras här, kommer att dyka upp titt som tätt 

tillsammans med ovanstående respondenter i analysen nedan. 

  

6. Analys 
 

 

I analysen kommer jag ta upp respondenternas attityder till de olika medieformerna som 

visningsfönster vid film för att framhäva olika beteenden och mönster utifrån U&G-teorin. De vitt 

skilda visningssätten och medieformerna kan inte förutsätta en specifik åskådare vilket jag även 

tagit upp i teoridelen. Därför har jag valt att utgå från både den motiverade åskådaren med givna 

behov, den funktionella med mer vanemässiga och omedvetna behov samt den strukturella 

åskådaren där sociala och kulturella normer är framträdande och i dessa fall med den strukturella 

åskådaren har ofta sociologin tillämpats. Sociologiska aspekter har också använts när det rör sig om 

olika sociala grupper eller sällskap vid filmtittandet men främst vid diskussionen efter analysen. 

Detta för att kunna ta så många olika faktorer och beteendemönster som möjligt i åtagande och 

förhoppningsvis kunna urskilja specifika motiv och behov. 

Analysen inleds med två framträdande motiv från respondenterna, nämligen motivet om lärande 

samt påverkan och psykologiska aspekter. Vidare beskrivs olika attityder vid filmtittande i hemmet 

följt av beteenden kring filmen i olika sociala sällskap och slutligen följer en del om 

respondenternas relation till portabla visningsformer för filmtittande. 

 

Bland respondenterna är film generellt sett inte en primär källa för underhållning eller tidsfördriv 

såsom TV-serier är. Cecilia väljer hellre att läsa en bok medan Ellen rankar filmen väldigt lågt och 

hellre både läser, skriver eller lyssnar på musik. David som läser till musiklärare, prioriterar hellre 
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TV-spel och musik som trots allt stämmer med hans studieinriktning. Elias som aktivt ratar 

medierna och bör ses som en negativ åskådare menar att: ”film är mer när jag har tråkigt så slår jag 

på en film och sen om jag kommer på något bättre då gör jag något annat” och poängterar att han 

hellre ägnar sig åt att “spela gitarr [och] dricka bira”.  

6.1 Lärande 
 

Ett av de sju vanliga motiven som Austins och Rubins studie redogjorde för, var hur åskådarna såg 

filmen som lärorik. Detta motiv framgår också bland flera av respondenterna i denna studie som 

anser att film alstrar kunskap. För Soran tycks det ha varit ett medvetet val och påminner sig om att 

“jag lärde mig all min engelska upp till gymnasienivå genom filmer och serier. Så jag har alltid sett 

filmer som både underhållning och lärorikt”. Han poängterar även att ”Det är klart man lär sig annat 

också genom att kolla på film”. Sarbast fastställer ändå att “en person som ser på mycket filmer är 

mer allmänbildad tycker jag”. Frida som vanligtvis ser film ytterst sällan, har emellertid påverkats 

till att titta på allt mer film sedan hon börjat umgåtts med en filmfanatiker. Detta har i sin tur fått 

henne att börja reflektera över vad hon tidigare gått miste om: “Någonting jag tycker man saknar 

väldigt mycket när man inte ser på mycket film är att många [...] referenser i världen kommer just 

från filmer och filmfolk älskar att prata om film och vad som hänt i filmer”. Detta kan antyda flera 

motiv som tillfredsställs hos Frida. Dels de sociala behov som uppfylls tack vare sina nya 

filmvänner samt ett lärande om både sig själv och världen. John är inte lika övertygad och 

självreflexiv men menar att han kan ha erhållit viss kunskap på ett funktionellt plan i just lärande 

miljöer: ”Det har väl hänt omedvetet innan. […] Det har väl mer varit när man har sett filmer i 

skolsammanhang men i övrigt inte så mycket”. Fatma använder i sin tur endast film som 

underhållning och tidsfördriv.  

6.2 Psykologiska faktorer 
 

Ett annat av de sju motiven som Austins studier visade var det funktionella och undermedvetna 

behovet att påverkas och lära sig något om sig själv vilket skulle kunna kopplas till ett deltagande 

efter tittandet. Detta beteende har en del av respondenterna också redogjort för. För Cecilias del har 

film tidigare till exempel varit en central faktor som triggat hennes tankebanor; särskilt 

psykologiska filmer, även om hon nuförtiden ser allt mindre film, vilket hon förklarar med den 

tidsbrist som studierna medför. Därför tror hon att hon allt mer har anammat en enklare typ av 

konsumtion för temporär underhållning och tidsfördriv för att på så vis funktionellt tona ned 

stressfaktorn och ändra sin sinnesstämning. På liknande vis förespråkar David, som studerar till 

musiklärare, psykologiska filmer då han artikulerar ”själva upplevelsen, att få uppleva någonting 
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och sedan den känslomässiga betydelsen, ungefär som musik också, att det väcker känslor, att det 

väcker tankar”. Flera av respondenterna påpekar att de emotionellt sett kan påverkas av film i en 

större utsträckning, jämfört med TV-serier. Elias som konsumerar film mest sällan menar att han 

kan inspireras av dem och när det väl blir av sker ett väldigt aktivt och medvetet val utifrån sådana 

förutsättningar. Fredrik som passande nog studerar till psykolog, berättar om ett antal 

filmupplevelser som haft en stark emotionell inverkan på honom. Här kan antas att hans påverkan 

av film utgörs av en mer funktionell tillfredsställelse, då han förklarar att han lätt tar till sig av den 

ångest som filmen förmedlar när känselspröten aktiveras. När han såg Den Gröna Milen (Darabont: 

1999) blev han till och med tvungen att avbryta filmen: ”Jag behövde ta en mental paus. […] Den 

var så jävla lång och tung så jag pausade efter halva och bara typ såhär fan jag måste ut i ljuset”. 

När han såg Black Swan (Aronofsky: 2010) var upplevelsen snarlik: “Sådan här ångest, ja det är 

kvar i mig [...] jag är nog lite känslig”. Även Ellen, som likt Elias, berättar att hon främst ser film 

för att inspireras och påverkas, hade liknande effekter när hon såg Gravity (Cuaron: 2013): ”Filmen 

var ju väldigt ångestladdad så jag tyckte det var jobbigt faktiskt. […] Jag blir väldigt påverkad av 

visuella intryck så jag ville under en period av filmen faktiskt gå ut men gjorde inte det”.  

6.3 Film i hemmet 
 

Majoriteten av filmkonsumtionen sker innanför hemmets väggar och främst kostnadsfritt genom 

nedladdning eller streaming. Jag nämnde i det inledande kapitlet att nedladdning och streaming av 

film är väldigt påtagligt i min umgängeskrets men trots att Dixon understryker hur populärt Netflix 

är i USA, föredrar respondenterna flera andra svenska streamingtjänster. Dels för ett bättre utbud 

och för att de uppfattas som gratis även fast den aspekten kan diskuteras. Stephanie betonar att ”jag 

är student och jag skulle inte betala för Netflix”. Denna ekonomiska faktor verkar vara en 

sociologisk norm hos majoriteten av denna grupp studenter som ogärna betalar för film utanför 

biografen. Soran är inget undantag till denna företeelse och förklarar skrockandes att han inte köpt 

en film sedan ”the time of VHS”. Att se film kostnadsfritt är ändå inte helt genomgående vad gäller 

konsumtion i hemmet. Det förekommer även inköp av DVD-skivor bland ett fåtal av 

respondenterna. David köper ungefär tre filmer i månaden och då är det ”sådana som ändå går 

sönder för att vi har tittat sönder på dem” och därför tycks en avgörande faktor vara att de inhandlas 

till ett rabatterat pris. Linda nämner också den ekonomiska faktorn som studentlivet präglas av: ”Jag 

har gjort det [köpt filmer] men nu när jag blivit fattig student, så inte lika mycket”. Nathalie köper 

gärna svenska filmer och TV-serier på DVD som hon tycker är roliga att ha i samlingen vilket tyder 

på ett aktivt val. Mats kan köpa någon film sporadiskt när ”man ser en film när man handlar eller 

någonting” vilket istället antas uppfylla ett mer oplanerat funktionellt behov. I Mats fall kan man 
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även tolka det som ett vanligt strukturellt beteende då många människor ofta tenderar att konsumera 

något de ser av en reflex och finner lockande. Utifrån liknande förutsättningar händer det att John 

köper film, men han understryker betydelsen ”att köpa om det är någon snygg förpackning och 

extramaterial”. Även Ellen som beskriver att hon inte är någon uttryckt filmfanatiker, handlar 

främst av detta skäl och framhäver att det ”kan vara en snygg inredningsdetalj. Det här gillar jag. 

Det är ett statement liksom”. Det högupplösta Blu-ray-mediet verkar dock inte ha haft någon effekt 

alls på respondenternas hemmatittande där endast David innehar en handfull samling: ”Blu-ray 

kollar jag i princip aldrig på. Jag har typ tre fyra filmer bara som jag köpte när jag fick en Blu-ray”. 

David som tycks vara en riktig kulturkonsument talar dock varmt om sin övriga massiva 

filmsamling på datorn och klargör något som är uppenbart för denna millenium-generation: ”Har 

väl tankat hem filmer sen jag var tretton eller något”.  

 

En vanligare mer traditionell form för att se film i hemmet är televisionen som används rituellt och 

sporadiskt av flera av respondenterna. De flesta använder dock främst TV:n som en extern skärm 

ansluten till datorn medan vissa är fullt nöjda med endast datorskärmen. Fredrik tillkännager att han 

föredrar SVT som han menar har bättre kvalitet och det faktum att reklam uteblir är en påtaglig 

faktor. För Frida som är den enda som inte ägnar sig åt nedladdning, är TV en viktig källa för 

filmtittande när hon är hemma hos sina föräldrar som ”har jättemånga fina kanaler”. David varierar 

sig med att även använda TV:n för filmtittande. ”Det är söndagsmys” säger han och menar att TV-

tittandet på söndagar är en slags tradition. I detta fall kan man se både en motiverad tillfredsställelse 

som uppfylls men även ett tydligt strukturellt mål för att passa in i den kulturella normen. Med 

andra ord kan man här hävda att David både styr över medierna och att medierna styr över honom. 

Även Cecilia använder TV på ”trötta söndagar i brist på annat” vilket då sker mer sporadiskt för att 

antagligen uppfylla funktionella behov. Men det förekommer också att TV-apparaten väljs bort helt 

och hållet. Elias, med sin allmänt negativa attityd till medierna, förklarar att ”det är ju inte så att jag 

kollar upp i tablån efter filmer. Jag kollar ju liksom inte på TV överhuvudtaget. Jag ska slänga ut 

den där burken när det är dags.”. Linda beskriver dock apropå tablåerna, ett aktivt val som kan ske 

före tittandet: ”Ibland kan det bli så att man ser på tv.nu, ja den här filmen vill jag se”.   

 

Koncentrationen på filmtittandet är dock inte alltid påtaglig i hemmet. Ellen som lätt blir rastlös 

lockas gärna till den omslutande världen via mobilen eller datorn och hävdar att ”det är ju det här 

informationssamhället vi lever i […] ständigt från alla håll och kanter, det blir svårt att stänga av 

va”. Däremot menar hon att hon har lättare att fokusera i sällskap med andra: ”När det är flera tror 

jag att man fokuserar mer på filmen för det är någonting man gör tillsammans […] man har redan 
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sällskapet där, man behöver inte ha telefonen också”. Liksom Ellen, måste Nathalie vara ”ganska 

avkopplad för annars blir det svårt att sitta still”. Det händer exempelvis att Nathalie sminkar sig 

och fixar håret medan hon tittar på film och eftersom hon tittar tillsammans med sambon väljer hon 

av sociologiska skäl att prioritera ned sitt fokus på filmen. Hon berättar att ”han blir vansinnig om 

jag ska hålla på och pausa hela tiden, så får jag springa emellan bäst jag vill.” Sarbast föredrar 

hemmet där han har möjligheten att göra andra saker medan han tittar på film som att ”äta, mobilen; 

om det ringer ett samtal så svarar jag” och han förklarar vidare hur han manipulerar upplevelsen: 

”Ibland pausar jag ibland pausar jag inte. Om jag känner att filmen är intressant då pausar jag och 

brukar spola tillbaka om jag inte förstår någonting. Det är det jag gillar, men är det mycket prat och 

så, då brukar jag hålla på med mobilen samtidigt.” Linda beskriver ett liknande beteende i hemmet 

medan David och Soran sträcker sig så långt att de till och med spelar datorspel samtidigt som de 

tittar på film. “Jag multitaskar väldigt bra när det gäller sådant. Jag har gjort det ett tag nu. Så jag 

spelar, sen håller jag ett öga på filmen medan jag lyssnar på filmen och spelar” berättar Soran med 

ett leende på läpparna. Soran hävdar dock att han, trots detta multitasking-beteende, inte har några 

problem att hänga med i filmerna. Denna multitasking är dock inte konsekvent, utan när det är en 

särskilt intressant film, eller en som inte har setts tidigare får spelandet vila. I dessa fall kan man 

hävda att respondenterna är väldigt selektiva i sitt tittande och bör ses som både aktiva och passiva. 

Aktiva i valet att söka upp en viss film och under specifika intressanta scener men passiva vid 

resterande delar då de fokuserar på annat.  

 

Över lag är avslappningsfaktorn ett påtagligt motiv i hemmet då många av respondenterna väljer att 

ligga ned både i soffan och sängen vid filmtittande. John förklarar att ”det beror på hur slö man är 

för tillfället”, vilket i sin tur beror på vilket behov filmtittandet ska tillfredsställa. I vissa fall kan 

omgivningen och boendesituationen vara en faktor för dessa val men generellt sett kan fastslås att 

filmtittandet i hemmet uppfyller ett funktionellt behov för att koppla av och andra sociala och 

psykologiska behov genom denna ”multitasking” som många av respondenterna uppehåller sig med 

hemmavid. Den vanligaste sidoaktiviten vid filmtittandet anses vara att äta. Frida ser det som en 

strukturell norm: ”Sen är det klassikern, man gillar att äta till film även när man inte är hungrig”. 

Stephanie avslöjar att hon till och med ser film i köket: ”Jag kollar ofta på filmer när jag äter [...] 

men då kollar jag inte färdigt. Då kan jag typ sitta och snabbspola för det är typ filmer jag sett 

trettio gånger liksom”. Dessa fall där man upprepat tittar på favoritscener kan man fastslå som de 

högst motiverade valen som tillfredsställer väldigt specifika och medvetna behov. Tidpunkten för 

filmtittande inträffar för de flesta respondenterna på kvällen, något som kan tänkas härstamma från 

en uppfattad social norm som utlöser ett strukturellt och kulturellt behov i relation till tidpunkten. 
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Ellen sammanfattar denna gemensamma attityd hos respondenterna: ”Jag ser bara film på kvällen, 

jag kan inte se på film på dagen eller givetvis kan jag men jag finner det mindre stämningsfullt när 

det är ljust ute”. Soran är dock ett undantag vad gäller detta vanemönster då han förklarar att det gör 

”ingen skillnad om det är två på natten eller två på dagen; jag kollar när som helst.” 

6.4 Film i sociala sammanhang 
 

När det talas om film i sociala sammanhang är det främst bioformen det refereras till men även 

andra platser där en gemensam filmkonsumtion sker. Exempelvis är Fredrik den enda som nämner 

att det förekommer att han hyr filmer ”ifall jag är med någon som vill gå och hyra”. Således kan 

detta ses som ett socialt motiv där sällskapet prioriteras före individuella behov. De sociala 

faktorerna verkar dock alltid spela in.  

 

Det är inte ovanligt att filmvalet anpassas beroende på socialt umgänge. Fredrik tar gärna till sig av 

rekommendationer från vänner, och det är inte heller ovanligt att han motiverat söker information 

om filmer i sin omgivning, exempelvis via Internet Movie Database. Cecilia beskriver distinktionen 

att vid filmtittande med familjen väljs oftast mer komplexa filmer med förankring till verkligheten 

men när hon befinner sig i sällskap med “tjejkompisar blir det oftare lite lättare chickflicks”. Även 

Ellen förklarar den sociologiska skillnaden av filmtittande med familjen jämfört med andra 

sällskap: ”Mina föräldrar är ju lite old school. De laddar inte ner. Dem köper filmerna de vill se så 

då har man en ny film och så är det lite högtidligt. Man öppnar fodralet och sätter in i DVD:n […] 

man har mörkt och man släcker ner och har popcorn kanske”. Precis som U&G-forskarna Levy och 

Windahl nämner i teoridelen om åskådaren, är film i sociala sammanhang lägre motiverade. Detta 

blir också tydligt bland många av respondenterna och Frida berättar hur hon alltid överlåter 

filmvalen till andra och att valen sociologiskt sett skiljer sig åt beroende på om det är tjejkompisar 

eller killkompisar. Även i hemmet låter hon familjen välja. Detta tyder på ett strukturellt passivt 

beteende men också ett socialt medvetet motiv om att upprätthålla sina sociala band. Mats 

kännetecknar detta funktionella strömlinjebeteende hos många av respondenterna när han förklarar 

att ”när jag kollar med andra brukar det inte vara jag som väljer”. När Cecilia tillfrågades om 

filmvalet med dejter kontra vänner skiljer sig, fastslår hon också den sociologiska skillnaden: 

”Absolut, då blir det inte chickflicks i varje fall. Då blir det mer att de [filmerna] ska ha någon […] 

man behöver kanske tänka lite mer”. Sarbast har en liknande attityd för dessa tillfällen: ”Är jag med 

vänner så kollar jag inte på känsliga filmer men det kan jag göra om jag är ensam eller med 

flickvännen, om jag hade någon”. I motsats till Cecilia och Sarbast, skiljer sig filmvalen inte 

särskilt mycket då det vankas dejt för Fatma. För henne är biobesök i dejtsammanhang till och med 
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vanligare än bio med vänner och förklarar det som en strukturell norm: ”De gånger jag gått på bio 

mest har det kanske varit när man haft någon dejt för att det är så typiskt bio”.  

 

Trots att en liten del av filmkonsumtionen utgörs av biografen, finns det en majoritet bland 

respondenterna som ändå föredrar bio framför hemmet. Detta motiverar respondenterna med de 

aktiva och sociala kvaliteterna med att röra sig utanför hemmet. Fredrik var en av entusiasterna till 

biografen. Han säger att “det blir som en utflykt [...] det är mysigt”. Han förklarar anledningen till 

att han inte går på bio oftare på följande sätt: “Det är nog ekonomiskt och att man bara inte får 

tummen ur”. Linda har en relativt motsatt anledning att föredra biografen. För henne är det inga 

sociala aspekter som förgyller upplevelsen, utan snarare den faktorn att hon bättre kan koncentrera 

sig på filmen i den omslutna miljön. Det sociala tycks snarare vara en nackdel i hennes mening, då 

hon och hennes vänner ständigt har skilda åsikter kring filmerna. När hon under sitt senaste 

biobesök övertalade sin väninna att göra henne sällskap på Thor: The Dark World (Taylor: 2013) 

blev väninnan så engagerad i filmen att “hon satt och pratade genom hela filmen, så det var inte den 

bästa upplevelsen” då Lindas koncentration på filmen äventyrades. Linda visar sig, åtminstone i 

detta fall, till skillnad från de flesta respondenterna vara den som aktivt väljer filmen och prioriterar 

upplevelsen före det sociala. Även Soran har haft liknande misärer i sociala sammanhang. Han gick 

för att se Now You See Me (Leterrier: 2013) tillsammans med ett gäng om nio vänner som “skriker 

och håller på”. Inom gänget menar han att “vissa är alltid lika jobbiga och jag förstår fortfarande 

inte varför vi bjuder dem”. I Soran och Lindas fall kan man utläsa att den sociala normen att ta med 

vännerna på bio kan påverka filmupplevelsen till det negativa.  

 

I teoridelen om åskådaren och tidsaspekter nämns hur ett aktivt deltagande under ett program eller 

en film ofta kan innebära att man har ett behov av att interagera med mediet. Fatma erkänner att 

hon själv är en sådan som kommunicerar under filmupplevelser och bokstavligt talar för en dialog 

med filmen. “Många orkar inte ens kolla på film med mig för att [...] jag skriker”. Senast på bio såg 

hon dramat Captain Phillips (Greengrass: 2013) och hon är säker på att hon lät hela biosalongen 

veta att hon upplevt den som en komedi. “Medan alla gråter så kan jag brista ut i skratt. Jag tror 

många kan tycka det är jävligt irriterande”. Hon fortsätter att förklara sitt hetlevrade beteende: “När 

jag är helt inne i en film så spelar det ingen roll vart jag är, [jag] bara dyker ner i min stol och inser 

att jag inte är hemma.” Eftersom detta uppenbarligen inte är avsiktligt, kan utläsas att hon troligtvis 

har ett funktionellt behov av att kommunicera med filmen men även ett strukturellt, då filmens 

effekt påverkar henne att just interagera med mediet. På samma sätt menar Stephanie att hon gärna 

pratar och diskuterar under filmens gång för att hon “checkar av liksom” och av den anledningen 
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förespråkar hon hemmet om filmtittandet sker i ett socialt sammanhang, även om hon föredrar 

biografen för upplevelsens skull: ”Det är mer stora filmer jag skulle se på bio som jag tänker är 

värda att se”. Frida trycker också på att upplevelsen är bättre på biografen och poängterar att hon 

strukturellt påverkas av marknadsföring och normen att se de stora kioskvältarna på bio. Då hon är 

rastlös, lyfter hon även fördelen med färre distraherande faktorer än i hemmet: “Det är ju inte 

disken som står där eller någonting [...] mobilen är avstängd”. Hon sammanfattar att bioformen är 

dyr men att den är roligare och hon menar att biografen trots allt har en “större skärm och bättre ljud 

omkring sig så det blir ju som att det verkligen blir surroundljud. Bioskärmen blir ju nästan hela 

världen”. Likaså menar Mats att “det är ju skönare upplevelse” och han berättar att “jag blir mer 

koncentrerad när jag är på bio” men han uttrycker samtidigt nackdelen med att utbudet är begränsat: 

“Det finns mindre att välja mellan”. I dessa fall blir motivet av att underhållas extra påfallande då 

upplevelsen sätts i fokus.  

 

I och med den uttryckta egenskapen att biografen betingar ett större fokus på filmen, är det således 

ingen universell uppfattning att biobesök är en social upplevelse. David “gillar inte att man måste 

sitta där helt tyst. Det är ju lite kul för att man gör det till en grej men samtidigt tycker jag det är 

väldigt tråkigt för att man tappar det personliga. Du sitter inte med en person i en soffa och kollar på 

en film utan du sitter för dig själv i mörkret. Men sen är det ju alltid kul att komma till nya miljöer, 

komma utanför sitt lilla hus”. Han vidhåller ändå hur han starkt ser fram emot några kommande 

biobesök med släkten över jul, vilket tycks vara en tradition. Även fast han inte har någon 

kännedom kring filmerna menar han att det blir ”nästa feta grej”. Detta tyder också på ett socialt 

motiv och strukturellt behov av att upprätthålla familjetraditioner. Nathalie som tycks ha ett 

psykologiskt och funktionellt behov av att somna till filmer förhåller sig också kritiskt till 

biografen: “Det är obekväma stolar, man kan inte gå på toa som man vill, man kan inte ha benen 

som man vill och det är kallt. Nej, jag tycker inte alls om bio”. Elias förhåller sig ännu mer 

avvisande till bioformen, eftersom han aldrig besöker biografen. Han minns inte ens senaste gången 

det kan ha inträffat. I de fall hans vänner försöker övertala honom att göra dem sällskap, väljer han 

att kompromissa: “Jag kanske kommer efteråt” och på så sätt kan han ses som aktivt deltagande i 

efterhand då han umgås med vännerna när filmen är slut. Sarbast är kluven till biografupplevelsen. 

Om filmen är bra anser han att det är värt pengarna men annars tycker han att det är slöseri. Likväl 

erkänner han att om han skulle “se på en film på bio, skulle jag tycka att den var bättre än om jag 

såg samma film hemma”. 

 



 

 

 

34 
 

Det råder dock delade meningar om huruvida filmvalet är viktigt vid ett biobesök. Till skillnad från 

Sarbast menar Frida att “det är en form av umgänge att gå på bio. Det är det primära, sedan filmen. 

Filmen är filmen. Filmen är jättebra om den är bra men om den inte är bra ja då har vi vart på bio”. 

John är av samma åsikt då han ackompanjerar sina vänner på bio men när han själv får välja så är 

det efterlängtade storfilmer som gäller, vilket kan kopplas till uppbyggda förväntningar och ett 

aktivt deltagande före tittandet. Likt Frida, utgörs Fatma och Ellens filmval främst på ett 

strukturellt och oplanerat sätt genom trailers och reklam från medierna. Ellen beskriver att hon 

”kanske ser en biofilm och sen så ser jag någon trailer på en annan biofilm för det är oftast där jag 

får mina [filmtips]. Det blir någon slags kedjereaktion”. Detta beteende kan också kopplas till ett 

aktivt val före tittandet då det påverkar framtida motiverade val. När Nathalie besökte en biograf 

med sin syster och sambo gick hon på Hamilton: Men inte om det gäller din dotter (Falk: 2012). 

Lustigt nog berättar hon att hon “kommer bara ihåg första halvtimmen och sen vet jag inte så 

mycket mer”. Jag förmodar att hon i vanlig ordning somnade framför filmen. Hon förklarar att hon 

“ville ju se den själv också men jag hade nog inte sett den på bio om det inte vore för henne 

[systern] då hade jag hellre kollat hemma.”  

Cecilia påpekar dock att filmvalet mer distinkt mynnar ut i ett gemensamt beslut när en biofilm 

skall väljas, än vad det gör vid situationer i hemmet. När Fatma besöker bion med vänner kan 

diskussioner om filmvalet gå så hett till att “till slut slutar det med att det inte ens blir någon film”. 

Trots vissa oenigheter med vänner, är det knappt någon av respondenterna som föredrar eller kan 

tänka sig att gå ensam på bio. Stephanie talar för majoriteten när hon säger: “Det skulle kännas 

ensamt tror jag”. Sarbast vidareutvecklar detta kungörande genom att likna upplevelsen med att gå 

ensam till en nattklubb då han ser bioformen som en sociologisk och strukturell norm: “Jag skulle 

känna mig utstirrad eller typ låtsas att jag känner personen bredvid”. John är ett av två undantag i 

denna bemärkelse då han både har provat på det och dessutom menar att ”det var faktiskt över 

förväntan” i och med att upplevelsen betingade ett fullt fokus på filmen i fråga. Ellen är det andra 

undantaget som motiverat prövat på ensambio flera gånger och gladeligen bryter mot den 

strukturella normen att gå i sällskap med andra även fast hon ”förstår att många tycker det är tabu 

att gå själv. Det har jag inga problem med”. Hon berättar glatt att det senaste ensambio-besöket ”var 

trevligt […] det var jag och en liten Ramlösa och Menthos där och så tittade jag".  

 

När det talas om biografupplevelser menas rätt uteslutande de standardiserade multiplexsalongerna 

(biografer med flera salonger) via SF bio. Det är inte många respondenter som har berättat om 

alternativa biografupplevelser. Ingen av dem har exempelvis besökt en filmfestival; vissa hade inte 

ens hört talas om sådant, men Linda har uttryckt en önskan om att göra ett sådant besök framöver. 
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Fredrik berättar dock om en upplevelse av IMAX på Cosmonova. Han beskriver upplevelsen med 

att “man typ tror att man faller såhär. Det är häftigt”.  

Att gå på bio i 3D är numera norm i den konventionella biografen. Det tycks dock inte uppfylla 

något strukturellt och kulturellt behov hos respondenterna, då de inte anser att det tillför något annat 

än nackdelar. David förklarar aningen uppretat att: ”Förra året var jag på The Hobbit: An 

Unexpected Journey (Jackson: 2012) men jag hatar verkligen de där 3D-glasögonen. Det är så sjukt 

irriterande, man sitter och ser nödutgången där i blinkande rosa och så ser man nedanför dem massa 

ljus [...] jag fattar inte det där”. Fredrik som bland annat har sett samma film i 3D beskriver 

upplevelsen som att “då kände jag bara lite såhär: gimmick”. Fredrik har dock inte en lika negativ 

attityd som övriga utan är mer ambivalent: ”Nu vet jag ju inte så mycket om det och hur mycket det 

har kvar att prestera innan man kan göra ett utslag av vad det är”. Han menar dock att 3D kan vara 

fördelaktigt vid vissa upplevelser då han minns att han tyckte att Gravity (Caurón: 2013) “var nice”. 

Stephanie har mer praktiska skäl att ogilla 3D då hon beskriver att upplevelsen framkallar 

huvudvärk ”för man vet inte vad man ska fokusera på. Jag har synfel med så det blir 

jättejobbigt och texten typ svävar mot en”. Även Linda har likartade skäl att inte tycka om 3D, 

nämligen “extra glasögon på glasögonen”. När Frida liksom Linda såg Thor: The Dark World 

valde hon aktivt bort 3D-alternativet. 

6.5 Portabla filmmedier 
 

För att vidhålla ämnet om modern teknologi, går jag härmed in på att diskutera respondenternas 

erfarenheter med portabla enheter. De flesta av dem har prövat på det men över lag är det inget de 

tror sig vilja bekanta sig närmare med, särskilt inte för att konsumera film. John nämner exempelvis 

att han inte ens har någon smartphone. Linda nämner att hon hellre tittar på korta klipp från 

Youtube än långfilmer men däremot är det allt mer vanligt att följa serier via sådana medieformer; 

det är något som både Fatma och Soran gör regelbundet. Soran förklarar denna distinktion på 

följande sätt: “Det tar så jävla lång tid att kolla på film och serier tar inte lika lång tid”. Liksom 

många andra avfärdar David mobila teknologier helt och hållet: “Jag har prövat men det är inget jag 

tyckte var as-nice.” Cecilia förklarar sitt likartade ställningstagande till detta med att hon “tycker 

det blir för smått.” Elias som inte tycks ställa sig positiv till informationssamhället överhuvudtaget 

kallar sig själv för “bakåtsträvare” när portabla enheter förs på tal. Sarbast däremot skulle varit nöjd 

om bildskärmen bara vore lite större än en mobiltelefon, således hade han varit nöjd med att 

konsumera långfilm via en iPad om han hade haft en. Liksom det har uppdagats ovan i analysen, 

anser allt fler respondenter att en datorskärm är tillräcklig för film. 
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Här kan fastställas att den lilla bildskärmen som strukturellt och kulturellt medel generellt sett inte 

uppfyller åskådarnas behov av tillfredsställelse. I bakgrunden ovan förklaras distinktionen mellan 

film och TV-program som medier där TV-program kännetecknas av en mer rituell sporadisk 

konsumtion. Detta kan förklara anledningen till att respondenterna anser att serier sammansmälter 

bättre med den lilla formen än vad film gör, utöver tidsaspekten. Totalt sett tycks ändå 

bristningsgränsen ha minskat i takt med bildskärmarnas utveckling, i och med att medier ämnade 

för bioduken numera fungerar att konsumera på en datorskärm medan en mobiltelefon anses vara 

fullt tillräcklig för medier ämnade för en TV-skärm. Fredrik reflekterar över den positiva 

inställningen till de mindre medieenheterna. Han har sett film via mobiltelefon på tågresor och 

förklarar att han “tycker det är ganska nice att bara ha möjligheten, sedan är det ju inte optimalt. Det 

är ju inte som en bio men jag tycker att det kompenserar att den är portabel, att man bara kan dra på 

den när man vill”. Vidare reflekterar han kring distraktioner i den blottade omgivningen som är en 

faktor vid mobil mediekonsumtion: “Jag har slutna lurar så det spelar ingen roll, om det inte är 

något rån eller så.” 

 

7. Resultat 
 

 

Jag kommer här att återknyta studiens syfte och besvara det antal olika frågeställningar som jag 

undersökt. Jag kommer att besvara dem en efter en utifrån en nedbrytning av analysen.  

 

1. Vilka attityder har unga vuxna till de olika medieformerna idag? 

 

Analysresultatet har påvisat avsevärda distinktioner mellan upplevelser av olika medieformer. 

Generellt sett kan utläsas att biografen är den form som föredras för upplevelsens och 

koncentrationens skull samt möjligheten att se de senaste storfilmerna. De flesta uppskattade den 

sociala aspekten vilket även Austins studie och de flesta ser det som det främsta motivet till 

biobesöken. Vissa andra var ändå kluvna till biografen och kunde se det sociala som negativt 

beroende på sällskap och situation. På ett sociologiskt plan är den ekonomiska faktorn för dessa 

studenter påtaglig vid valet att gå på bio. Närmast samtliga ratar dock 3D-formen och såg bara 

negativa saker med den. TV:n, som nästan kan anses vara lika föråldrad som biografen, är 

fortfarande högst populär då den både används enskilt men även i anslutning till datorn som extern 
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skärm vilket gör att den förmodligen kommer fortsätta vara populär. En av respondenterna hade till 

och med en 3D-teve i hemmet medan ett fåtal till och med saknar en TV och klarar sig väl med bara 

datorn. Vissa berättar att de fortfarande köper filmer på DVD men då är det ofta vid rabatterat pris 

eller för samlarvärdet och att ha som inredningsdetalj. Bonusmaterialet nämns också som en faktor 

men väldigt få köper medvetet filmen endast för filmens skull. Ingen av respondenterna tycks 

konsumera film via Blu-ray-formatet då de datoriserade möjligheterna både är smidigare, billigare 

och av jämbördig kvalité. Detta överensstämmer med det som nämnts i bakgrunden; nämligen att 

Blu-ray-formatet förmodligen är det sista fysiska filmmediet och har aldrig varit i närheten av den 

populäritet som videon eller DVD:n hade på sin tid. Portabla enheter anses generellt vara för små 

för att kunna uppskattas vid filmtittande men vissa uppskattar dem på grund av dess flexibilitet och 

då främst vid TV-serier. Samtliga använder och uppskattar streamingtjänster som idag är den 

populäraste formen för filmtittande. Nedladdning av film är också populärt men förekommer allt 

mindre då streamingtjänsterna anses vara smidigare. Sarbast representerar hela denna etnologiska 

grupp då han förklarar de bekvämliga fördelarna med att konsumera film genom datorer jämfört 

med andra medieformer: ”Laddar man ner på datorn till exempel eller om man har Netflixkonto, då 

finns allt på en och samma plats. Det är bara att klicka sig dit. Köper jag en film då måste jag ha 

själva DVD-spelaren, nu har jag ju det i datorn så men då måste jag ha en DVD-spelare och så 

måste jag ha med mig cd-skivan vart jag än går och ingenting får hända med skivan. Hyr jag film så 

måste jag hämta den, kolla på den, lämna tillbaka den och sen […] man orkar inte gå ut ibland”. 

 

2. Vilka beteenden och vanemönster finns det? 

 

Det faktum som nämnts i första kapitlet att majoriteten av filmkonsumenterna använder sig av 

alternativa visningssätt istället för biografen, återspeglar sig uttryckligt bland respondenterna, då 

medianen av filmkonsumtionen är två gånger i veckan, varav biobesöken endast sker en gång 

varannan månad. De uppgifter som redovisats ovan visar, precis som jag tagit upp i övriga delar av 

uppsatsen, att det konsumeras mer film idag än någonsin som en följd av mediekonvergensen och 

de utökade möjligheterna men trots det pekar analysresultatet på att film prioriteras relativt lågt 

bland övrigt kulturkonsumerande. Det tycks finnas en parallell mellan att informationssamhället 

erbjuder allt fler möjligheter och människor får en allt större tidsbrist, till att filmformen inte längre 

prioriteras. Masskonsumtionen bland respondenterna visar sig istället ske vid TV-serier då det 

kräver mindre tid och ses som en mer sporadisk vanemässig form av underhållning vilket också 

understryks i bakgrunden av denna uppsats. Det finns ingenting som tyder på att folk kommer sluta 

gå på bio heller trots de alternativa bekväma visningssätten. Ljudet var en annan aspekt som inte 
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heller verkade ha någon större betydelse vid filmtittandet för respondenterna då endast Frida höjer 

surroundupplevelsen på bio och de flesta tittar via dator eller teve hemma utan något 

hemmabiosystem. Ljudets minskade betydelse beror säkerligen på flera faktorer, dels att filmen 

prioriteras relativt lågt och främst som tidsfördriv samt att ekonomin och boendesituationen för en 

student inte heller gagnar för ett hemmabiosystem. Den främsta filmkonsumtionen sker via datorn 

genom streaming eller nedladdning som nästan alla ägnar sig åt. Studien visar också att denna 

konsumtion sker utan betalning. Den ekonomiska faktorn och tidpunkten tycks vara avgörande 

sociologiska normer som påverkar filmkonsumtionen. Många gör andra aktiviteter i hemmet under 

filmtittandet som exempelvis att äta eller använda mobilen. Således har de flesta svårt att fokusera 

till fullo på film i hemmet med alla andra möjligheter och distraktionsmoment. De flesta kan istället 

fokusera i biografen. Filmfestivaler eller IMAX-formatet var sällsynta fenomen som någon enstaka 

hade prövat på eller hade någon åsikt om. En övervägande del av respondenterna motiverar sitt 

filmtittande som tidsfördriv och underhållning. Vissa nämner dock motiv av att påverkas och lära 

sig.   

 

3. Hur spelar sociala aspekter in på filmtittandet? 

 

Över lag tycks många centrala fördelar med bio utgöras av sociala aspekter. Vid sociala 

sammanhang verkar de flesta respondenterna vara passiva i valen och överlåta det till någon annan 

då det sociala motivet överväger filmupplevelsen. Många föredrar dock kioskvältare och påverkas 

strukturellt av marknadsföringen. Även fast majoriteten uppskattar den sociala aktiviteten av att gå 

på bio och komma ut ur huset, har vissa nämnt situationer där upplevelsen förvärrats på grund av 

allt för pratglada vänner. I några enstaka fall visade det sig att en av respondenterna själv var en 

sådan person som levde sig in i filmen allt för väl och påverkade sina vänner negativt. Vissa 

föredrar film i hemmet med vänner före bion för att kunna konversera under filmen. Några av 

deltagarna nämner att filmvalen sociologiskt sett skiljer sig åt beroende på sällskapet. Exempelvis 

nämner en av intervjudeltagarna att hon främst ser psykologiska filmer med familjen men lättare 

”chickflicks” med vännerna. En av respondenterna nämnde att han endast valde bion som en 

tradition med familjen och menade att han inte tyckte det var en särskilt social aktivitet då man ändå 

inte konverserar med varandra. Däremot uppskattade han film i hemmet med vänner desto mer. Av 

samma åsikt var en annan i studien, som aktivt valde bort bioformen och hellre umgicks med sina 

vänner i efterhand, då han inte finner något socialt umgänge i det hela. Vissa menar att filmvalet är 

viktigare än sällskapet och skulle filmen ha varit en besvikelse, anser de att det inte hade varit värt 

pengarna. Vissa nämner att rekommendationer från vänner påverkar deras filmval medan en annan i 
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studien gärna bröt mot den strukturella normen och kunde uppskatta ensambio. En resumé av dessa 

iakttagelser kan fastställa att de sociala aspekterna har väldigt stor och varierad betydelse vid 

filmkonsumtionen.  

 

8. Diskussion 
 

 

Då mycket redan sagts i analysen och många observationer gjorts i resultatdelen, kommer jag 

främst att koppla diskussionen till den tidigare forskningen men även diskutera U&G-teorin samt 

sociologin.  

 

Analysen visar att de olika medieformerna används vid olika specifika behov och på så sätt 

samverkar medieformerna med varandra beroende på åskådarnas motiv och behov. Detta nämns 

också i den skotska studien i min tidigare forskning om film i sociala sammanhang, där 

respondenterna ansåg att film på bio och film i hemmet inte bör jämföras eller åtskiljas då de bägge 

fyller olika tillfredsställelser och motiv. Även jag instämmer i detta och menar att man inte behöver 

tala om någon konkurrens medieformerna emellan, då även filmindustrin förespråkar att publiken 

använder så många medieformer som möjligt i sin konsumtion. Eftersom att man har olika behov att 

tillfredsställa vid olika tillfällen kan man heller inte prata om en bestämd åskådare. Därför har jag 

valt att använda de tre olika åskådartyperna; den funktionella, strukturella och motiverade 

åskådaren för att på ett djupare plan kunna visa så många olika motiv och beteenden som möjligt 

vid olika situationer och därmed kunna ge en bild av en mer mångfacetterad åskådare. Huruvida 

motiven bland respondenterna har matchat de faktiska val de berättat om och uppfyllt deras behov i 

den grad de velat, är svårt för mig att fastställa precis som kritikerna markerar. Och även fast 

kritikerna hävdar att man inte kan fastställa något utan endast göra antaganden, ser jag inget 

problem i det, då intentionen för denna uppsats endast varit att ge en insikt i de ungas beteenden och 

attityder. Jag ser heller inte varför man skulle behöva mäta hur mycket behoven uppfylls eller varför 

man behöver veta exakt hur väl motiven matchar valen då man talar om beteenden och attityder 

som är svåra att definiera och ständigt förändras till skillnad från exempelvis matematiska 

vetenskaper och dylikt.   

 

Några tydliga motiv har ändå påfunnits. För de sociala behoven råder det ingen tvekan om att film i 

sociala sammanhang uppfyller en medveten tillfredsställelse vilket även den tidigare forskningen 
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visat. Liksom i den tidigare forskningen, fann jag att lärande, viljan att fördriva tid och att koppla av 

i hemmet var tydliga motiv som de flesta deltagarna också berättade om. Vidare berättade 

respondenterna om hur de konsumerade film för att vilja inspireras och i andra fall psykologiska 

motiv för att påverkas. Vad jag däremot inte fann uttryckt bland deltagarna var motiven av 

eskapism och att fly verkligheten även fast detta troligtvis kan utrönas genom att på ett djupare 

sociologiskt plan koda och tyda vad de berättat om och således kunna koppla det till andra motiv 

och situationer. Jag har dock som sagt haft en försiktig hållning till sådana antaganden då analysen 

främst utgått från U&G-teorin och urvalet är så pass litet och saknar den kvantitativa data som hade 

behövts för sådana fastställanden. Ett fåtal av respondenterna talade också om dejttillfällen men för 

lite vikt har lagts vid denna fråga för att kunna påvisa huruvida bion fortfarande anses vara ett 

optimalt dejttillfälle som Corbett tar upp i den tidigare forskningen. Corbetts studie om par-

relationer där den ena lär sig av sin partner går dock att anknyta till Frida som berättar hur hon lärt 

sig mer om film och fått ett intresse för mediet tack vare sin nya filmkompis. Och precis som 

Turner betvivlar biotittandet gör även David det, då bägge frågar sig vari det sociala ligger av att 

sitta tyst i en mörk salong. Då samtliga utav respondenterna verkar ha ett socialt nät de vill befinna 

sig omkring, tyder inget på en isolerad hemmabunden användare bland deltagarna, som Jancovich, 

Faire och Stubbing talar om i den tidigare forskningen om film i sociala sammanhang. Å andra 

sidan kan diskuteras ifall respondenterna svarat ärligt alla gånger eller kanske hellre velat måla upp 

en positiv bild av sig själva än den av en isolerad hemmatittare, och således anpassat sina svar till 

oss.  

 

I både Klinger och Stempels studie tas det upp hur den unga generationen gärna ägnar sig åt ett 

repeterat tittande vilket jag också fann bland en av respondenterna som berättade hur hon kunde se 

om favoritscener från filmer hon redan sett 30 gånger. I flera exempel från den tidigare forskningen 

nämns också hemmets distraktioner samt bions motsatta förmåga, vilket nästintill samtliga gör i min 

studie också. Vissa av respondenterna nämner att hemmets distraktioner gör det svårt att fokusera 

medan andra kan multitaska och ändå hålla uppe fokus i filmerna. Detta är också något som 

självklart är svårt att mäta och kan diskuteras men av egen erfarenhet anser jag det vara svårt att 

fokusera till fullo när andra aktiviteter sker samtidigt. I den tidiga forskningen nämner forskarna 

Porter och Harper en typ av biobesökare som endast går på bio vid speciella tillfällen vilket kan 

efterliknas med David som främst såg bion som en familjetradition vid högtider. Detta kan också 

kopplas till den vanemässiga biobesökaren som Porter och Harper också berättar om, då det verkar 

vara ett regelbundet planerat val från David. Likaså verkar majoriteten av respondenterna i min 

studie, som lockas till storfilmerna på bio, ha detta vanemässiga men ändå motiverade beteende och 
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fortfarande uppfatta bioformen som något högtidligt. Ett annat väldigt snarlikt exempel från den 

tidigare forskningen var respondenten från Stempels studie som nämner den ekonomiska faktorn 

samt tidsbristen vilket kännetecknar samtliga respondenters filmkonsumtion i min studie. Samma 

respondent från Stempels studie berättade också hur hon föredrog ensambio, precis som Ellen i min 

studie också lyfte fram. Hon vidhåller att hon, liksom Ellen kan uppskatta bioformen som en privat 

upplevelse. Många fler liknande exempel går att finna som exempelvis respondenten i Stempels 

studie som uttrycker missnöje vid biobesöken med exempel som nästan var identiska med de som 

Nathalie uppgav. Uppseendeväckande är också att, trots att Dixon nämner hur stort Netflix är i 

USA, visade det sig att nästan ingen av deltagarna använde sig utav Netflix utan helt andra svenska 

sidor vilket troligtvis beror på den ekonomiska faktorn som många av studenterna lider av. Dessa 

likheter och skillnader från tidigare studier, anser jag göra mina resultat ännu mer giltiga även fast 

motiv och behov som sagt alltid är svåra att mäta.  

  

Som jag tidigare nämnt var vi flera stycken under intervjuerna och det ska i efterhand, erkännas att 

vi vid intervjusituationerna begått en del misstag då vi inte har någon erfarenhet av liknande studier 

sedan tidigare. I transkriptionerna har det kunnat utläsas att det i vissa fall oavsiktligt kan ha väglett 

respondenternas svar genom egna utlåtanden och i vissa fall även förslag som respondenten har 

anammat vid svaren. Det har även hänt att vi har inflikat kommentarer som kan ha avbrutit 

respondentens svar. Detta har varit en följd av den angenäma atmosfär som eftersträvats genom att 

skapa dialog, men å andra sidan har detta även hjälpt respondenten att öppna upp sig. Det faktum att 

vi har varit flera intervjuare i samma rum som en eller i vissa fall två respondenter i taget har 

visserligen öppnat för en avslappnad dialog i många fall men i andra fall kan det tänkas ha fått 

respondenten att i själva verket känna sig obekväm, vilket i sin tur kan ha påverkat svaren. 

Dessutom har den flerfaldigt bestyrda dialogfaktorn försvårat arbetet med transkriptioner.  

 

Det kan även diskuteras huruvida det har varit fördelaktigt att vi tillhör samma generation som de 

valda respondenterna. Jag kommer inte kunna fastslå om svaren har blivit bättre för att de har 

relaterat till oss eller om effekten har blivit motsatt och att de således inte sett oss som 

professionella. Ett bättre alternativ till att ställa följdfrågor skulle kunna ha varit att endast be dem  

utveckla svaret tills de självmant berättar det som eftersöks, vilket vi inte alltid lyckats mana fram 

med vårt tillvägagångssätt. Vidare bör det poängteras att svaren som respondenterna gett, kanske 

inte alltid överensstämmer med verkligheten utan endast relateras till hur de tror att de uppfattar sin 

filmkonsumtion. Eftersom intervjudeltagarna valts slumpmässigt utan att de haft möjlighet att 

förbereda sig, vore det föga troligt att de vid alla frågor hunnit eller kunnat vara så självreflexiva 
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som de kanske önskat även fast somliga verkade ha en väldigt klar självbild. Å andra sidan hade de 

kunna förberett och manipulerat sina svar om de varit medvetna om intervjuerna i förväg så jag tror 

att detta slumpmässiga urval gett mer ärliga svar och en mer naturlig intervjumiljö. Generellt sett 

kan jag dock fastslå att svaren varit tillräckligt djupa för att nå ett önskat resultat för studiens syfte.  

 

Bevisligen finner många av respondenterna i studien ett värde i film, även om filmmediet används i 

förhållandevis anspråkslösa avseenden. Kanske är det en positiv faktor för filmmediet att det finns 

en distinktion mellan konventionell konsumtion i hemmet och en särskild utflykt till biografen där 

man ämnar se en specifik film som valts ut med en speciell grad av förväntan. Samtidigt lider 

biografen av den säljande faktorn som multiplexsalonger betingar, då filmutbudet på biografen 

tycks anpassa sig mer efter masspubliken som i sin tur är en följd av den sjunkande statistiken av 

biobesök. Men då filmindustrin fortfarande tjänar multum och nya kassarekord slås hela tiden 

parallellt med att nästan samtliga respondenter berättar att de fortfarande besöker bion regelbundet, 

finns det inga rimliga tvivel för att folk kommer sluta gå på bio. Men att filmmediet idag tas för 

givet och främst ses som en förströelse bland dagens unga, anser vissa bidrar till att mediet tappar 

sitt värde. Regissören Martin Scorsese som värnar om att bevara filmen och har fördjupat sig i 

frågor som rör restaurering av äldre filmer, har under ett konvent uttalat sig om hur man vidare ska 

se till att behålla filmens kulturella värde i framtiden:  

 

”[W]e are face to face with images all the time in a way that we never have been before and that’s why [...] I 

believe we need stress visual literacy in the schools. Young people need to understand that not all images are 

there to be consumed like [...] fast food [...] and then forgotten. We need to educate them to understand the 

difference between moving images that engage their humanity and their intelligence and moving images that are 

just [...] selling them something (Scorsese 2013). 

8.1 Framtida forskning 
 

Mitt smala urval har inneburit att jag inte kunnat göra några generalla faktum kring åskådarna. 

Pilotstudien har endast bestått av 14 respondenter men behandlar trots allt väldigt många olika 

medieformer och beröringspunkter. Jag hoppas därpå att insikten som getts kring respektive 

medieform och distinkta beteenden kan hjälpa framtida forskare som väljer att avgränsa sig till 

publikstudier kring en specifik medieform och därmed lättare kunna fördjupa sig. Min studie är 

endast kvalitativ men om framtida verk skulle applicera en triangulering med både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, skulle de kunna fastslå mer empiriska resultat, vilket är svårt när den ena 

metoden utesluts. Jag hoppas också att fler studier inom ämnet väljer den sociologiska inriktningen 

och fokusera på olika geografiska, etnologiska och demografiska skillnader. Man skulle exempelvis 
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kunna jämföra användandet studenter och arbetslösa emellan eller studenter och yrkesverksamma 

för att finna likheter och skillnader i beteenden eller varför inte ställa olika generationer mot 

varandra? Vidare kan man förslagsvis studera medieanvändandet mellan de olika könen vilket jag 

inte alls beaktat i min studie. Även fast utgångsläget varit optimal med en jämn könsfördelning har 

jag spontant inte märkt några större skillnader vilket inte heller Austin gjorde i sin studie. Även 

Austin nämner att sådana studier bör göras i fortsättningen.  

 

Dixon spekulerar kring framtiden och den tekniska utvecklingen. Han hävdar att gamla traditionella 

filmrullar, vinyler, cd- och DVD-skivor och andra fysiska format snart kommer att vara ett minne 

blott. Allting kommer istället finnas tillgängligt online, avsett för streaming genom såväl TV-

apparater och datorer som mobiler, ipads och de framtida tekniska produkterna som förväntas ta 

över under den framskridande tekniska revolutionen (Dixon 2013, s. 164). Eftersom tekniken 

fortsätter öka i en allt högre takt ju längre fram i tiden vi kommer, hoppas jag forskningen kring den 

tekniska mediekonvergensen uppdateras så fort som möjligt för att vi ska kunna förstå dess 

förändrande utveckling.  

 

Avslutningsvis vill jag citera Fred Wilson som under en teknikmässa i New York 2007 gav en 

fingervisning inför framtidens smidigare och mer digitaliserade filmtittande, vilket säkert upprör 

Scorsese och andra entusiaster som värnar om mediet men som jag ändå anser stämma väl överens 

med hur filmkonsumtionen idag år 2014 ser ut:  

 

"Once we have true mobile broadband, the streaming model is going to take off. Then there's never 

really going to be a need to own files at all. It i'll all just be there in the cloud"   

 

9. Sammanfattning 
 

 

Studien har syftat till att undersöka beteenden och attityder vid filmkonsumtionen bland dagens 

unga generation. Detta har gjorts med hjälp av uses and gratifications-teorin genom att undersöka 

de olika motiv och behov som föranligger de val som respondenterna redovisat. För insamlandet av 

materialet har jag gjort en kvalitativ publikstudie på 14 respondenter från Örebro Universitet med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har sedan transkriberats till text. Vid analyserandet av 
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svaren, har jag fått en bredare inblick i deras filmkonsumtion och attityd gentemot filmen och 

kunnat utröna olika antaganden om behov och motiv. Då studien varit en pilotstudie av en smalare 

skala, har jag dock inte ämnat göra några empiriska fastställanden utan främst diskuterat och gjort 

en del antaganden där vissa väldigt starka ändå kunnat påvisas. Exempel på dessa generalla 

antaganden är att TV-serier enhälligt prioriteras före film, att film idag främst konsumeras via 

datorn och streamingtjänster. Det har också visat sig påtagligt att Blu-ray-formatet konsumeras 

ytterst lite och att samtliga är negativa till 3D. Samtliga besöker biografen av ett socialt motiv även 

fast det inte alltid visat sig vara positivt. 
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11. Bilagor 
 

 

Som nämnts tidigare var vi flera vid intervjuerna vilket förklarar varför jag kommer skriva ”vi” här. 

Här har jag valt att bifoga intervjuguiden som vi använde oss av inför intervjuerna. Efter en kort 

beskrivning av intervjuguiden, följer de frågor som den bestod av.  

11.1 Intervjuguide 
 

Inför varje intervju, inledde vi med att presentera oss själva och uppsatsen. I vissa fall hände det 

också att vi presenterade oss efter att inspelningen påbörjats. Innan inspelningen påbörjades, 

informerades även respondenterna om deras anonymitet. Nästan ingen av respondenterna hade 

något problem med att vara offentlig även fast vissa valde att inte utge sina efternamn. Med respekt 

för respondenterna, har jag ändå valt att utelämna efternamn i de fall där det uppgetts. Intervjuerna 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-/74409/74416/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-/74409/74416/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-/74409/74416/
https://www.youtube.com/watch?v=sQ3YGZ8Xs_E
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fortsatte sedan med att respondenterna fick berätta lite kort fakta om sig själva innan vi började 

ställa de filmrelaterade frågorna som följer nedan. 

11.2 Frågor  
 

Vi använde oss, som tidigare nämnts, av tre huvudsakliga öppna frågor följt av en hel del 

följdfrågor som visas här nedan. Jag har, i så god mån som möjligt, presenterat frågorna i den 

kronologiska ordningen som de ställdes. Beroende på vilken riktning samtalet tog, hände det i vissa 

fall, att nya spontana frågor uppkom av mer eller mindre viktig grad. Jag har valt att utesluta vissa 

av dem och endast presentera de mest väsentliga.   

1. Berätta om dina filmvanor?  

Hur ser du på film?  

Hur ofta ser du på film? 

Vad betyder film för dig?  

Är det bara underhållning för stunden eller har det något konstnärligt värde?  

Vad gillar du för typ av filmer?  

Hur påverkas du?  

Lever du dig in i filmerna?  

Hur viktigt är film för dig?  

Är filmen din främsta avkopplingsmetod? 

Hur skiljer sig dina filmval beroende på om du är ensam eller med olika sällskap?  

2. Berätta om din senaste bioupplevelse?  

Lever du dig in i filmerna mer på bio än annars?  

Vilka filmer väljer du att se på bio?  

Är filmvalet viktigt?  

I vilket sällskap går du på bio? 

Har det hänt att du tagit pauser under en biofilm? 

Tycker du det är värt pengarna? 

Vad tycker du om 3D-upplevelsen? 

3. Hur skiljer sig bioupplevelsen från hur du ser på film hemma?  

Vilket visningssätt föredrar du?  

Har det hänt att du sett film på portabla enheter?  

Köper du någonsin filmer?  

Hyr du filmer?  

Hur ser ditt filmsystem ut hemma?  
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Använder du någon streamingtjänst?  

Vad gör du medan du ser film hemma?  

Ser du från början till slut eller tar du pauser?  

Var i lägenheten brukar du se på film? 

När på dygnet väljer du att se film?  

4. Vilken form föredrar du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


