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Förord 

Ofta kan oväntade händelser påverka oss mer än vi tror. För mig var 
forskarskolan just en sådan händelse. Jag hade siktet inställt på att bli rektor. 
Men så träffade jag Ann Grubbström. Hon bedömde en av mina lärarkandi-
dater och efter återkopplingen åt vi lunch. På den vägen var det. Tanken 
hade föresvävat mig men hade inte förverkligats utan Anns entusiasm. Och 
visst har det varit en lärorik och utmanande tid vid kulturgeografiska institu-
tionen i Uppsala. Jag har lärt mig mycket och med god handledning fått en 
större insikt om forskningens metoder och principer. Min förhoppning är att 
kunna ta med mig lärdomarna och föra dem vidare i mitt lärarvärv.  

Att valet föll på TV var också oväntat. Egentligen hade jag studerat stads-
planering och urban geografi tjugofem år tidigare. Men som samhällskun-
skapslärare är mediet en naturlig del av undervisningen. Media i olika for-
mer påverkar och reflekterar vårt samhälle. I vår globala tid där nätverksam-
hället breder ut sig och idéer sprids blixtsnabbt får ett populärkulturellt med-
ium som TV genomslag (Castells 2010). Dess budskap och bilder penetrerar 
vår tillvaro och är svåra att undkomma. Alla påverkas vi av TV på olika sätt. 
I någon bemärkelse kan man se det som ett offentligt rum där värderingar 
skapas. 

 Som ett av populärkulturens yttringar utgör den en del av värde-
grundskapandet. De värderingar som formas i och av en kultur kan ses som 
själva fundamenten för en civilisation och den gemenskap som skapas. Kul-
turen som produceras bör därför också studeras och diskuteras. TV ses av 
många som ett fördummande medium och har sedan Frankfurtskolan till 
idag debatterats. Kritiken gäller mediets likriktning och brist på kritisk funk-
tion. Habermas talar om TV-mediet som det “refeodaliserade samhället” 
(Dahlkvist 1981 xxv) i det att Radio och TV redan från början blev offentli-
ga medier under ett statligt monopol. Således hade den liberala borgliga of-
fentligheten förlorat sin privata karaktär. De massmedier som fortfarande var 
i privat ägo hade tagits över av kommersiella intressen och därmed förlorat 
sin kritiska funktion. Jag efterlyser därför en civilisationskritik som en stän-
digt närvarande motkraft till likriktning oavsett form; politisk eller kom-
mersiell. Möjligen är det så att den digitaliserade spridningen av massmedia 
kan ses som en rörelse vilken ödelägger risken för homogen kultur. Idag 
odlas ett alltmer så kallat “lean forward” beteende bland konsumenterna 
vilket talar emot mediets standardisering av innehåll och form.  
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Mot bakgrund av att TV ibland rättfärdigt eller orättfärdigt pekas ut som 
en del av skapandet av vår värdegrund ville jag lära mig mer om såväl 
kritiken som mediet självt. Forskarutbildningen och mina handledare Domi-
nic Power och Jakob Nobuoka har gett mig den möjligheten och det har varit 
roligt, utmanande och lärorikt. Anders Waxell och Jenny Sjöholm, ni ska ha 
ett särskilt innerligt tack för att ni tog er tid att läsa texten i ett “mixstadium”.  
På ett konstruktivt sätt hjälpte ni mig att strukturera upp och bringa ordning i 
mina resultat och tankar. Utan er visdom hade målgången senarelagts. Stort 
tack till er. 

Tack alla intervjupersoner inom branschen som generöst berättade och 
svarade på frågor. Ert bidrag gav mitt försök till en tolkning ett djup och en 
förståelse som annars inte varit möjlig. 

Trots de snåriga och av många svårtolkade regelverken kring 
forskarskolans finansiering och förutsättningar har min rektor Heléne 
Lagerqvist varit flexibel och visat stort förtroende för mig. Utan det hade det 
varit omöjligt att klara av de tuffa studierna. Tack också alla kollegor på 
såväl Katedralskolan som Kulturgeografiska institutionen båda belägna i 
Uppsala. 

Två år av såväl undervisning och studier har för alla på forskarskolan 
varit intensiva. För min del har tiden varit särskilt jobbig eftersom jag och 
mina barn levt under livsomvälvande omständigheter.  Samtidigt som jag 
påbörjade studierna, drabbades mina söners pappa av en obotlig hjärncancer. 
Utan alla nära och kära och ert stöd hade jag inte klarat de här två åren. 

Först och främst vill jag tacka mamma och pappa. Ni har varit ett oerhört 
stöd. Pappa för din djupa och oändliga kunskap. Mamma för din kärlek och 
omvårdnad. Ni är sanna förebilder för mig. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till Jan, mina barns far som trots sin 
svåra sjukdom och kamp ställt upp och varit en god vän till mig och en före-
bild som pappa och medmänniska. Jag kommer sakna dig. 

Mina söner Erik och Johan. Utan er stabilitet, kärlek och osvikliga 
lojalitet hade vi som familj inte klarat alla vedermödor som vi gått igenom 
den senaste tiden. Det här lilla verket hade aldrig blivit klart. Men ni har 
varit fantastiska och uppmuntrat mig in i det sista. 

Sist, min Mikael för att du så orubbligt stått vid min sida. I ur och skur är 
du där hos mig och orkar lyssna på mina ändlösa funderingar. Du har läst 
och hejat på trots mina brister. Stort tack till dig mitt hjärta som så oväntat 
“rullade” in i mitt liv på en blå Columbus. 

 
Uppsala den 14 april 2014 
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Introduktion 

Kvalitet är ett begrepp vi stöter på dagligen i olika kontexter. Det kan gälla 
allt från morgonkaffet till kvällens underhållningsprogram på TV. Begreppet 
kan vara en markör för såväl producenter som konsumenter av en produkt 
eller tjänst. Markören i sin tur är en värdering av det som produceras och 
konsumeras. Värderingen kan baseras på både objektiva och subjektiva 
faktorer. Det förra kan innefatta aspekter som material, hur länge något 
håller, kunskapen inom hantverket och måluppfyllelse. Det senare på smak 
och symbolvärden vilka kan vara väldigt svåra att bedöma eftersom de har 
med subjektiva värderingar att göra. Värderingar kan vara universella eller 
kontextuella. Med det senare menar jag att platsen, sammanhanget och 
förutsättningarna kan färga värderingar. I min undersökning är det 
verksamma personer inom den svenska TV-branschen i Stockholm och deras 
definitioner av kvalitet som tolkas samt vilken betydelse det kan ha för 
produktionen. 

I Public Service Propositionen 2013 står att läsa: “SR, SVT och UR ska 
erbjuda produktioner av hög kvalitet som ger ett tydligt mervärde på medie-
marknaden.” (prop 2012/13:164 sid 13). Benämningen “hög kvalitet” åter-
kommer på flera ställen i propositionen, men definieras aldrig. Det är också 
något som kritiseras av de kommersiella kanalernas representanter. Därmed 
kan det vara såväl relevant som intressant att komma åt kvalitetsbegreppet 
och dess betydelse för den svenska TV-branschen.  

Studien visar att det finns en gemensam kvalitetsdiskurs. Dock viktas den 
olika beroende på i huvudsak två faktorer. Det ena beror på produktionens 
innehåll och dess syfte. Vilket kan förstås som dynamisk kvalitet. Det andra 
handlar om aktörernas villkor, roller och målkrav i produktionen. Vilka kan 
förstås som instrumentella kvaliteter.

TV-branschens organisation och villkor har förändrats de senaste decen-
nierna.  Konsekvenserna kan ses inom branschens ekonomi, organisation och 
produktion. TV-kanalerna består av dels public service (SVT, UR och Kun-
skapskanalen) dels reklam- och abonnemangsfinansierade kanaler som TV4, 
TV3 och kanal 5 som tillsammans kallas TheBig5.  

Public service finansieras via staten med undantag för vissa samproduk-
tioner där sponsring förekommer (prop 2012/:164). Public service har ett 
tydligt uppdrag som regleras av staten och som därmed kan sägas färga dess 
organisation och produktion när det gäller mål och visioner. Men, 
ekonomiska strukturomvandlingar har lett till att public service har “slim-
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mat” sin organisation och samarbetar i högre grad med fristående produk-
tionsbolag. 

De kommersiella kanalerna verkar på en fri marknad baserad på an-
nonsförsäljning och abonnemangsförsäljning. Dessa kan säkerställas genom 
att kanalerna lyckas få stora tittarsiffror till sina program. Inom TV-
branschen talar man unisont om lägereldar, populära program som samlar en 
stor skara tittare. De är eftersträvansvärda eftersom de av branschen dels kan 
ses som ett mått på programmens kvalitet dels säkerställer de den kommersi-
ella TV-branschens krav på lönsamhet. Samtidigt visar forskningen att 
nischkanalerna ökar i antal och totalt sett uppvisar TV-branschen en god 
tillväxt (prop 2012/13:164, mediavision.se). 

Produktionsbolagen samarbetar med alla kanaler och de största är Meter, 
Jarowskij och Strix (prop 2012/13:164). De skapar program beställda av TV-
kanalerna och de utvecklar också egna format. Den kommersiella delen av 
branschen uppvisar också en ökning av vertikal integration av produktionen i 
syfte att effektivisera och öka lönsamheten (Jutterström 2008). Vidare kan 
man i vissa fall se att några av de stora aktörena på den kommersiella sidan 
ökat sitt inflytande på innehållsmarknaden. 

Den växande kommersiella delen av TV-industrin har gett upphov till de-
batter och diskussioner kring produktionens kvalitet. Forskning visar att 
underhållningsprogram utgör en stor del av innehållet och på senare år har 
variationen av programmen minskat (Asp 2010). Formaten blir allt vanligare 
på innehållsmarknaden och en vanligt förekommande kritik är att TV blir 
alltmer likriktad och kommersialiserad. En del menar att mediet skapar en 
fördummning i samhället. Kritiken kan spåras tillbaka till Frankfurtskolan 
och dess mediala kritik men är också aktuell bland dagens samhällskritiker 
(Adorno 1991, Bauman 2001, Bourdieu 1984, Björk 2012, DiMaggio 1987, 
Dunne 2011, Habermas 1988). Andra ser dock att TV-produktionen blivit 
allt bättre. Några exempel som ges är utvecklingen av nya genrer och en 
teknisk innovationsrikedom som driver mediet och dess kommunikativa 
kraft i en positiv riktning (Caldwell 1995, 2009, Holt 1997). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att skapa en förståelse för hur kvalitet definieras och skapas inom 
TV-produktionen i Sverige. Branschens villkor har förändrats de senaste de-
cennierna. Jag tror att de ekonomiska och politiska villkoren spelar en stor 
roll för branschens tillämpning av kvalitet. Därför består uppsatsen av två 
delar. Den första delens syfte är att översiktligt illustrera de strukturella och 
ekonomiska förändringarna och villkoren för TV-branschen sedan avreg-
leringen vid 1980-talets slut. Den andra delens syfte är att undersöka 
kvalitetsbegreppet bland aktörerna i TV-produktionen av programinnehåll. 
Geografiskt utgör Stockholm det största distriktet för TV-branschen och 
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därför kan man anta att aktörernas defintion av kvalitetsbegreppet är ton-
givande för innehållsmarknaden och har betydelse för branschens produktion. 
Målet med det är att ringa in näringens förändrade villkor samt hur det kan ha 
påverkat utbudet.

Frågeställningarna är: 
 

• Hur har branschens förändrade villkor påverkat organisationen av 
TV-produktionen?  

• Hur förstås kvalitetsbegreppet av aktörerna inom TV-produktionen? 
• Vilken betydelse har kvalitetsbegreppet för branschens verksamhet? 

Avgränsningar 
TV-produktionen sträcker sig från underhållning till nyhetsrapportering 
(McQuail 2010). Vissa kanaler specialiserar sig på olika genrer som ex-
empelvis Eurosport och Viasat film. För att begränsa antalet TV-kanaler och 
produktionsbolag fokuserar studien på de för närvarande största TV-
kanalerna i Sverige, de s.k. Big5. Dessa är public service kanalerna SVT1, 
SVT2, och de kommersiella TV-kanalerna TV3, TV4 och kanal 5 (Hadenius, 
Weibull, Wadbring 2011). Eftersom underhållningsprogrammen utgör en 
betydande del av TV-utbudet och den genre där konkurrensen är mest uttalad 
valde jag att inrikta mig på dessa (SOU 2005:1). Kvalitetsbegreppet i den här 
uppsatsen är således innehållsmässigt byggt på underhållningsgenrer. Med 
underhållningsprogram avses TV-drama, TV-serier, realityprogram det vill 
säga dockhussåpor och spelprogram (t.ex. Mästarnas mästare). 

Inledningsvis är målsättningen att ringa in innehållsmarknadens 
beslutsfattare och producenterna inom svensk TV-produktion och hur dessa 
definierar kvalitetsbegreppet. Intressant nog visar Hadenius et al att sedan 
TV-produktionen kommersialiserades har public service förändrat sina TV-
tablåer och har utökat utbudet av underhållande program (Hadenius, 
Weibull, Wadbring 2011). Då TV-mediet är del av en kulturell produktion 
som också påverkar värderingar är tittarna av central betydelse. (kultur, poli-
tik, ekonomi)  

Min studie, vars empiri bygger på kvalitativa intervjuer av verksamma 
personer inom TV-branschen kommer inte att innefattas av tittarna. Det 
skulle däremot vara av stort intresse att göra för att på så sätt få en fullvärdig 
definition på kvalitetsbegreppet och dess samhälliga påverkan. I den här 
studien är det dock enbart den så kallade innehållsmarknaden i produk-
tionskedjan som utgörs av de stora TV-kanalerna och produktionsbolagen 
som studeras. Intervjupersonerna är programdirektörer, producenter och 
kreatörer (manusförfattare, skådespelare, regissörer, foto- och ljud-
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producenter). Därför är studien begränsad till att enbart definiera 
kvalitetsbegreppet utifrån produktionssidan och dess rumsliga kontext. 

 
Figur 1. TV-branschens värdekedja. (Källa: Ernst&Young) 

 
När man sätter sig in i ett ämne upptäcker man nya företeelser och nya si-
dospår. Eftersom min studie också berör kvalitetens betydelse för branschen 
uppstår också en möjlighet att göra en distinktion mellan olika bolagsformer. 
Skilda regelverk skapar olika förutsättningar för produktionen. I min studie 
talar jag endast om förutsättningarna utifrån makroekonomiska och 
makropolitiska nivåer och går inte in i detalj på de enskilda bolagsformerna 
och de konsekvenser som det kan innebära för produktionen. 

Disposition 
I det andra kapitlet behandlas mina teoretiska utgångspunkter. Dessa kan ses 
som en del av min positionering medan nätverksteorierna används som verk-
tyg för att analysera resultaten. Teoriavsnittet är indelat i två delar. En med 
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inriktning på utbudet, TV-branschens förändrade villkor och makt-
förhållanden. En del med fokus på utbudets innehåll och kvalitetsdefinitioner. 

I det tredje kapitlet för jag en diskussion kring den kvalitativa metod jag 
använt i undersökningen och som innebär att jag utgår från intervjuper-
sonernas utläggning kring mina frågor. Här diskuteras också hur metodvalet 
och teorien är sammanflätade. 

Kapitel fyra beskriver TV-landskapets förändring utifrån litteraturen och 
intervjupersonernas beskrivningar. I kapitel fem för jag en diskussion kring 
marknadens villkorsförändringar och dessas betydelse för TV-branschen. 

I det sjätte kapitlet redogör jag för de empiriska studierna. Dels observa-
tionen dels intervjuerna och vad dessa kunde visa. I det sjunde och avslu-
tande kapitlet diskuteras resultaten och därefter följer mitt slutord. 
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Bakgrund 
“Den bild av samhället som förmedlas i medierna har stor påverkan på 
människor” prop 2012/13:164 s 103). TV-produktionen kan sägas utgöra en 
samhällsnytta. Det innebär att TV-produktionen inom public service har ett 
demokratiskt uppdrag och ska uppfylla krav på mångfald och kunskap (Asp 
2010, Jutterström 2008, prop 2012/13:164). Eftersom TV kan betraktas som 
en samhällsnytta är det möjligt att resonera kring mediet utifrån natio-
nalekonomiska principer.  

Ett problem med marknadsekonomin är att den ibland uppvisar marknads-
misslyckanden. Marknadsmisslyckanden uppstår då produktionen eller kon-
sumtionen av en vara eller tjänst skapar kostnader eller missar vinster för 
samhället. Det mest uppenbara exemplet är knutet till miljöutsläpp orsakade 
av ökad produktion och/eller ökad konsumtion. Andra exempel är när det 
produceras och konsumeras för lite av en vara eller tjänst eftersom den uti-
från marknadsekonomiska termer inte skapar vinster. Exempel på det kan 
vara utbildning eller kultur. 

Om man utgår ifrån det resonemanget inom TV-branschen skulle man 
kunna hävda att smalare program inte skulle visas på en fri marknad. Kent 
Asp (2010) har i en rapport till granskningsnämnden kartlagt utbudet på den 
svenska TV-marknaden med kvantitativa metoder. Han kommer fram till att 
utbudet på underhållningsprogram har ökat generellt men främst inom de 
kommersiella kanalerna. SVT1 har ökat sitt underhållningsutbud något. Pub-
lic service har generellt en högre grad av blandning mellan genrer. Dock 
påpekar han att variationen på program på innehållsmarknadet har minskat 
de senaste åren (Asp 2010). 

En förklaring är att nischkanaler med den typen av innehåll har ökat sitt 
utbud det senaste decenniet. Allt fler underhållningsprogram produceras och 
särskilt formatanpassade program vilket kan tala för en slags likriktning av 
programinnehållet. Utifrån ett sådant resonemang skulle man kunna säga att 
TV-branschen kan vara ett exempel på ett marknadsmisslyckande eftersom 
mångfalden i utbudet begränsas. Men samtidigt visar rapporten (Asp 2010) 
att public service nischkanaler kunskapskanalen och SVT24 har ökat sitt 
utbud vilket därmed talar för en utjämning av balansen mellan programut-
buden. Totalt sett påvisar dock rapporten att underhållningsprogrammen ökat 
sedan avregleringen på 1990-talet. Vidare domineras utbudet av svenska och 
amerikanska produktioner (deVries  2012).  

Mycket av den kritiska teoribildningen mot media utgår ifrån kommers-
ialismens ökade inflytande över innehåll, budskap och utformning. Det finns 
dock en motrörelse till den kritiska massmedieteorien. Särskilt under 2000-
talets första decennium har man lyft fram argument för TV-mediet som 
blomstrande, utvecklande och tekniskt kreativt (Cardwell 2011, Caldwell 
1995, 2009). TV-serier har kultförklarats, skapat blockbusters, communities 
och subkulturer. Vidare menar många att globaliseringen av TV-format med-
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fört en kulturell mångfald genom lokala adapteringar vilka lyfter fram kul-
turidentiter som annars inte hade fått samma näring och nystart.  

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter att nyansera, visua-
lisera och dramatisera berättelser. En estetisk konstform som blir livsstils-
bildande och samlingsbar. Det innebär då att den underhållning som produ-
ceras inom TV-mediet har utvecklats och enligt vissa fått en filmisk karak-
tär. I någon mening kan man då tala om att viss TV som till exempel TV-
serier har antagit en konstnärlig form. 

Oavsett programinnehåll kan man dock säga att mediet når flertalet med-
borgare. Idag nås vi inte bara genom TV-rutan utan också via webben och 
andra plattformar (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, prop 2012/13:164). 
Information rör sig blixtsnabbt inom och mellan länder med den digitala 
tekniken. Som jag ser det har TV en kulturell samhällsfunktion. Den innefat-
tar normer och värderingar som kan ses som centrala för vårt demokratiska 
samhälle och för uppbyggnaden av vår civilisation. Detta synsätt återfinns 
även i regeringspropositionen om framtidens TV (prop 2012/13:164).  

En avreglerad TV-marknad har medfört att endast kanaler som omfattas 
av sändningstillståndet måste leva upp till de folkbildningsideal som ställs 
utifrån prop 2012/13:164 och som grundades när public service etablerades 
för snart 100 år sedan. I första hand gäller det public service kanalerna 
SVT1, SVT2, UR, barnkanalen och kunskapskanalen. Men även den kom-
mersiella kanalen TV4 omfattas av vissa delar. Det bör här påpekas att det är 
i första hand krav på nyhetsförmedling och regionala sändningar samt an-
passningsregler för t.ex. handikappade som TV4 måste leva upp till. TV4 
omfattas inte av de krav som inriktas på folkbildning och kultur (prop 
2012/13:164).  

Kvaliteten av programproduktionen tas upp i Public Service Proposition-
en (prop 2012/13:164). En annan del av propositionen behandlar kvaliteter 
som har med utrustning, distribution och plattformar att göra. Lagstiftningen 
kring dessa frågor kräver anpassningar enligt EU-direktiv (prop 
2012/13:164). De kommersiella kanalernas remissinstanser påtalar att public 
service har konkurrensfördelar. En  annan del av propositionen behandlar 
programinnehållet och att det ska hålla ”hög kvalitet”. Dock defineras inte 
begreppet vilket kritiseras av de kommersiella kanalerna.  

TV-mediet kan under alla omständigheter ses som en viktig agent för 
normbildningen och kulturen i ett samhälle. Diskussioner kring innehållet, 
förutsättningar för innehållsmarknaden och kvaliteten förs i samhällsdebat-
ten och i lagstiftningsprocessen. Hur formas dessa normer och i vilka kon-
texter? Jag tror att den lokala kontexten har stor betydelse för normbildning-
en i ett samhälle. Samtidigt är TV-branschen påverkad på flera nivåer. Glo-
balt som industri, nationellt som en vital del av samhället och lokalt formas 
normerna för dess produktion och innehåll.
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TV-branschen – en kulturell industri i förändring 
En intensifierad globalisering har betydelse på många områden. Ett område 
som särskilt gynnats av teknikens förändrade villkor globalt sett är kultur-
industrin. Meningarna går isär huruvida det är en positiv utveckling eller 
inte. Huruvida globaliseringen medfört en slags kulturimperialism eller om 
den stärkt kulturers identiteter. När det gäller produktionen av kulturella 
varor och tjänster har den liksom andra näringar gått ifrån en Fordistisk till 
en post-Fordistisk struktur (Hearn 2010). Det senare har till stor del 
möjliggjorts och förenklats tack vare ett digitaliserat virtuellt nätverks-
samhälle som fört människor och kulturer närmare varandra. Samtidigt kan 
man se att det finns stora ekonomiska intressen i den alltmer lukrativa kul-
turindustrin vilket kan skönjas i en ökad kommersialism inom framförallt 
populärkulturen.  

Det ökade intresset för kultur och konsumtion i urban politik är väl 
dokumenterad utifrån olika perspektiv. Kulturpolitik eller kulturekonomi 
hanteras dels inom populärkulturen som genom massproduktion genererar 
stora vinster, dels inom högkulturen (Pratt 1997, Harvey 1989 ). Inte minst 
har detta tydliggjorts i Europa de senaste decennierna då städer utnyttjar sina 
kulturarv för att marknadsföra sig och skapa ett varumärke baserat på sitt 
kulturella kapital. Men det kan också gälla kulturformer som är under-
hållande, festivaler och även sport kan räknas in i den kulturella industrin. 
Sammanfattningsvis utgör den kulturella industrin ett brett spektra från tradi-
tionella uppfattningar till folkliga gemensamma upplevelser.  

Urbana områden drar till sig många näringar inom kulturindustrin 
(Bianchinini 1993, Caves 2000, Momaas 2004, Florida 2002, Power 2002, 
Pratt 1997,  Scott 1997). I länstyrelsens Rapport (Örtquist 2012) visar ana-
lyserna och prognoserna att kunskapsintensiva branscher till vilka TV-
branschen kan räknas kommer att växa fram till 2025 och koncentreras då i 
huvudsak till urbana kärnor. 

Deras framgång beror till stor del på deras förmåga att använda sig av lo-
kala innovativa kunskaper och de kunskaper som oftast agglomereras i 
städer. TV-branschen är ett exempel på en kunskapsintensivbranch som kon-
centreras till städer (Örtquist 2012). En sammansättning av företag inom 
samma eller olika branscher brukar kallas kluster. Utifrån den definitionen 
kan man säga att ett kluster inom TV-branschen finns och den är till stor del 
lokaliserad i Stockholm.  

I takt med att kapitalismen globaliseras ökar specialiseringen och 
förstärker möjligheterna till vertikala produktionskedjor (Harvey 1989 sid 4-
5, Hoang 2007 sid 125) Exempel på det är mediehuset MTG:s position på 
innehållsmarknaden. Dels som stor och global aktör bland TV-kanalerna 
dels som ägare av Strix en av de största TV-produktionsbolagen (mtg.se).  
Vertikala produktionsförvärv minskar företagens kostnader (Hoang 2007). 
Därmed skapas högre grad av effektivitet. Risken med den utvecklingen är 
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dock att färre aktörer med lönsamhetskrav får allt mer inflytande. Om infly-
tandet sker inom kulturproduktionen kan en likriktning inom produktionen 
uppstå.  

TV-branschens förändrade villkor 
Den svenska TV-branschen har genomgått stora förändringar sedan slutet på 
1980-talet. Dessa har präglats av marknadsliberala strömningar och avreg-
leringar. TV-landskapet har utvecklats från public service med dess villkor, 
traditioner, visioner och kunskaper till en TV-marknad bestående av såväl 
public service som kommersiell TV (Asp 2010, Hadenius, Weibull, Wad-
bring 2011, Jutteström 2008). Vidare har det fört med sig att TV-branschen 
består inte bara av TV-kanaler och TV-produktionsbolag utan även reklam-
bolag och annonsörer. Produktionen av TV-innehållet i Sverige är koncen-
trerad till Stockholm. Där finns ett tydligt produktionsfält för branschen som 
kan utgöra en god grund för en studie av kvalitetsbegreppet och dess 
betydelse inom branschen.  

I likhet med många andra europeiska länder förändrades den svenska TV-
marknaden vid slutet av 1980-talet. Gillian Ursell (2000) diskuterar förän-
dringarna inom TV industrin i England efter the Broadcasting Act 1990. En 
stor organisationsförändring var att produktionen inom Englands public ser-
vice krympte medan frilansproduktioner ökade. Här kan man se en korrela-
tion till Sverige under samma tid då andelen mindre kulturella företag växte i 
Stockholm 1993-1999 (Power 2002). 

Innovationer och utvecklingen inom distributionen av TV och annan me-
dia har också förändrats. Idag distribueras TV-innehållet huvudsakligen ge-
nom marknätet och kabel men även genom internet. Förändrade distribu-
tionsmöjligheter har också lett till att lagstiftningen måste ses över (deVries 
2012). Lagstiftningen sker på såväl nationell nivå som på EU nivå. EU sätter 
riktlinjer genom harmoniseringslagar och så kallad “mjuk lagstiftning” vilk-
en inbegriper strategier som inte är bindande för medlemsländerna.      

Den mjuka lagstiftningen syftar till att skapa ett samarbete för en gemen-
sam mediepolitik. Tanken är att direktiven ska öka medborgarnas mediekun-
skap. I synnerhet nu när det fria utbytet på innehållsmarknaden och den 
alltmer tillgängliga TV-produktionen ökat markant (deVries 2012). EU:s AV 
direktiv (audiovisuella direktiv)  kom till under 1990-talet och syftar till att 
underlätta distributionen av TV-innehåll inom EU. Ett av direktiven lyder: 
“TV-kanaler när det är möjligt avsätter åtminstone hälften av sändning-
stiden för filmer och program som produceras i Europa. Beställ-tv tjänster 
ska främja europeiskt material” (deVries 2012 sid 127). I rapporten me-
dieutveckling 2012 (deVries 2012) framgår också att ca 43 % av utbudet är 
amerikanska program medan de svenska programmen står för 40% (deVries 
2012 sid 66) på den svenska marknaden. Vilket talar för att Sverige inte lev-
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er upp till direktivet fullt ut. Vidare ser man också att amerikanska program 
är överrepresenterade generellt på innehållsmarknaden. 

Här bör dock en jämförelse göras med Kent Asp (2010 sid 29). Hans 
granskning av utbudet på public service visar att SVT har ca 67 % 
svenskproducerade program. Det innebär att de 43% amerikanska produk-
tioner som sänds är överrepresenterade bland de kommersiella kanalerna. 

 Stockholm – ett produktionsfält för TV-branschen  
Stockholm är en kunskapsintensiv region inom många kreativa näringar. Där 
finns en hög koncentration av kulturell produktion inom de offentligt finan-
sierade kulturinstitutionerna dit muséer, teatrar och operan hör. I Sverige är 
TV-branschen i hög grad koncentrerad till Stockholm (Hallencreutz 2002, 
Örtquist 2012). Ca 20 % av företagen i Stockholm utgörs av kulturella indus-
trier (Sternö, Nielsén, 2013). Vidare har public service sin bas i Stockholm 
vilket skapar möjligheter för produktionsbolag och andra specialiserade TV-
näringar som kan ses som komplementära. 

TV-produktionen är i hög grad präglad av att uppköp sker genom trygga 
och ofta lojalitetsbundna nätverk (Hillve, Majanen, Rosengren 1997). Om 
produktionen bygger på nära relationer är sannolikheten stor att verksam-
heter eller industrier koncentreras till en plats eftersom det går fortare att 
etablera ett gott renommé inom ett visst avgränsat område (Hillve, Majanen, 
Rosengren 1997, Ursell 2000 , Hesmondhalgh 2002, Caves 2000, Power 
2002, Neff 2005). Forskningen pekar till stor del på det fenomenet vilket är 
en av förklaringarna till att det inom till exempel TV-industrin uppstår ag-
glomerationer inom branscher och ofta i urbana områden (Malmberg, Power 
2006). 

Nätverkens betydelse är också central då geografiska agglomerationer gör 
F2F (face to face) möten enklare. Det gäller såväl formella som informella 
möten. I Sverige utgör Stockholm det största produktionsfältet för TV-
produktion även om det finns en hel del regionala kontor runt om i landet 
(Hillve, Majanen och Rosengren 1997, Hadenius, Weibull, Wadbring 2011). 
Dock är makten för TV-produktionen centrerad till Stockholm och produk-
tionen sker till största delen där.  

Inom TV-branschen produceras inte allt i Stockholm. SVT har regional 
verksamhet över hela landet vilket är nödvändigt för att kunna leva upp till 
public service uppdraget (Jutterström 2008 sid 76-79). 55 % av produktionen 
ska ske utanför Stockholm (Jutterström 2008 sid 76-79). Även om en stor del 
av public service produktion är fördelat över landet pekar Jutterström på att 
besluten och styrningen utgår ifrån Stockholm (Jutterström 2008). Huvud-
kontoret för SVT samt större delen av beslutsfattandet av produktionen är 
lokaliserad i Stockholm. I takt med avregleringen på 80- och 90-talen växte 
antalet produktionsbolag och kanalbolag och kom till större delen att eta-
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bleras i Stockholm (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Jutterström 2008). 
Därmed kan man se att området för TV-produktionen förtätats i Stockholm. 

Nära relationer är således viktiga i skapandet av nätverk och förtroende 
mellan aktörerna i innovativa processer. Därför skapar industrier kluster 
inom sina professionella områden. TV- och radioproduktionen är därmed till 
stora delar lokaliserad i Stockholmsområdet (Hallencreutz 2002, Hadenius, 
Weibull, Wadbring 2011). Dock bör det tilläggas att inom kommersiell TV-
produktion sker broadcastingen till stora delar från Storbritannien och USA 
(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011), men huvuddelen av kanalernas 
besltusfattare är stationerade i Sverige och till största delen i Stockholm 
(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011).  

Kontextens betydelse för normbildning 
Inom ekonomin och inom företag råder kulturella likheter och skillnader. 
Vidare är beslut som tas i hög grad präglade av normer och värderingar vilka 
i sin tur kan ses som kulturer (Coe, Kelly, Yeung 2007, sid 328). Därmed 
blir kultur inom ekonomi, regioner och organisationer relevant att studera 
närmare och förstå. En kultur kan sägas påverka och ha inflytande på sam-
hället på olika nivåer. Antingen som som en top-down rörelse, det vill säga 
kulturen präglas av en hierarkisk ordning ovanifrån och sipprar ner till män-
niskorna som interagerar på en plats (nation, region, företag) eller som en 
bottom-up rörelse, d.v.s. interaktionen mellan människor formar kulturen på 
en plats (nation, region, företag).  

Ekonomisk kultur är inte bara en fråga om övertygelser, värderingar och 
kulturyttringar utan också en representation av teknologi och förutsättningar 
på en viss plats eller i ett samhälle. Det kan ses som ett resultat av de villkor 
som råder på en plats eller inom ett land. Därmed spelar de politiska 
ekonomiska systemen en grundläggande roll eftersom politiken och dess 
lagstiftning sätter ramarna för hur ekonomin ska bedrivas. Man kan säga att 
en organisations kultur präglas av det ramverk som präglar marknadens 
spelregler. Det är således spelreglerna som anger förutsättningarna för en 
organisations kultur. Dock kan man också se att organisationer i sin tur kan 
prägla en region som därmed utvecklar en unik kultur eller normsystem. 

Man kan därför säga att den kollektiva aktiviteten inom en organisation 
grundlägger en gemensam värdering och kunskap om det som skapas. Be-
greppet socialt kapital används ofta inom forskning av organisationer och 
kulturer. Det bör här klargöras att när jag använder begreppet i det här sam-
manhanget är det inte Bourdieus defintion som avses (Bourdieu 1977, 1984). 
Istället är det på det sätt som Putnam använder begreppet (Putnam 1995). 
Han ser det sociala kapitalet som ett kapital som uppstår mellan individer. 
Det sociala kapitalet bygger då på de normer och ömsesidigt utbyte som 
uppstår inom ett nätverk. Till viss del kan man uppfatta Bourdieus be-
greppsanvändning på ett likartat sätt i det att det är ett relationskapital. Men 
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Bourdieu inbegriper ytterligare dimensioner i begreppet. Dessa har att göra 
med enskilda individers intellektuella utveckling samt inbördes hierarkier 
inom relationerna vilket kan tolkas som en distinktion av sociala klasser. När 
jag använder mig av begreppet är det  endast ett relationskapital som avses. 

TV-branschens lokala kluster skapar ett socialt kapital 
TV-branschens produktion är idag alltmer fragmenterad vilket gör att 
konstellationerna präglas av att aktörerna växlar från projekt till projekt. 
Olika bolag och olika personer samarbetar överlappande och utifrån vari-
erande måluppfyllelser kopplade till uppdrag och budget. Om en näring är 
beroende av många olika samarbetspartners uppstår tydliga ekonomiska och 
produktionsmässiga fördelar genom etablering i lokala kluster.  

Enligt Hendry (2004) och Pinch et al (2003) är korrelationen märkbar 
mellan relationer och ”kunskap” inom en näring. Nätverk uppstår inom 
näringen och inom dessa uppstår innovativa möjligheter som en följd av 
kunskapsöverföring kallat ”spillovers”.  Spillovers är mer frekventa i urbana 
miljöer då det där finns fler nätverk inom vilka kunskapsöverföringen kan 
generera normer för kvalitetsaspekter av det som produceras. Dessa överförs 
med hjälp av så kallade “kluster buzz” som är viktiga för framgångsrika 
kluster enligt Bathelt och Turi (2011). Uttrycket “buzz” kan förklaras som 
information och idéer som sprids inom ett nätverk. Spridningen har skett 
genom F2F-kontakter och samlokalisering av branschnära verksamheter 
(Bathelt, Malmberg, Maskell 2004). Bathelt och Turi (2011) identifierar tre 
aspekter. 

Det första är ”samlokalisering” (co-location) vilket innebär att flera spe-
cialiserade företag etablerar sig och har regelbunden F2F  interaktion mellan 
företagen i syfte att utbyta information och skapa affärsrelationer för fram-
tida projekt. Interaktionen kan vara formell eller informell och ses som en 
viktig faktor i innovationsprocesserna eftersom den skapar möjlighet för 
kunskapsöverföring på ett effektivt sätt (Malmberg, Power 2006). Innova-
tionsprocessen är en av de viktigaste elementen för att nå effektiv framgång. 
Genom sociala nätverk skapas gemensamma referenser som förenklar kom-
munikationen som i sin tur snabbare och mer effektivt hittar lösningar i in-
novationsprocessen.  

Sociala aktiviteter som t.ex. cocktailfester kan ses som informella kontex-
ter vilka utgör den sociala ryggraden i klustermiljöer (Granovetter 1973, 
Neff 2005). I Granovetters teori om nätverksrelationers ”styrka” påvisar han 
att ekonomiska relationer baseras på sociala relationer vilken stämmer väl 
överens med Ursells empiriska resultat baserat på BBCs utveckling under 
1990-talet då det framgick att decentraliserad TV-produktion byggde på 
bland annat sociala relationer och den trygghet som då uppstår i produk-
tionsprocessen (Ursell 2000). Fragmentering skapar större behov av rela-
tionsbaserad produktion. 
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Den andra aspekten är vikten av gemensamma normer och synsätt 
(Bathelt, Turi 2011). Det kan gälla såväl möteskultur som processer av olika 
slag. Genom klustrens nätverk uppstår sociala kontakter mellan företagen 
som ofta innebär att specialister byter jobb inom klustret och mellan företa-
gen. Därmed cementeras också en liknande organisationskultur vilket även 
underlättar kontakter och kommunikationer mellan företagen. Granovetter 
(2005) påvisar vikten av starka band inom nätverk vilka utgår ifrån gemen-
samma värderingar och erfarenhet. Även här kan man se en korrelation med 
Ursell’s resultat i vilka hon påtalar vikten av reciproka tjänster vilket talar 
för behovet av en gemensam kultur som är lättare att uppnå om aktörerna 
känner varandra eller till och med är släkt.  

Den tredje aspekten är mottagligheten för lokala ”buzz” (Bathelt, Turi 
2011) Hur lär sig aktörerna inom ett kluster att fånga upp ny information och 
kunskap? En gemensam kultur inom vilken liknande synsätt och organisa-
tionsstruktur finns skapar en naturlig dialog mellan individerna i företagen 
som ingår i kluster. Därigenom möjliggörs även en överföring av så kallad 
tyst kunskap (Wigren 2003).  

En viktig aspekt som dyker upp i F2F kontakter är också graden av 
förtroende. Vikten av förtroende och trygghet var framträdande i Ursells 
resultat också. Inom kluster eller det som kallas klusterekologier finns en 
inneboende trygghet som innebär att man litar på varandra och därmed un-
derlättas den kreativa processen. Många företag försöker uppnå sådana 
effekter genom till exempel intern kommunikation vilken kan konkretiseras i 
gemensamma semisociala aktiviteter. Deras syften är just att skapa en 
gruppdynamik som grundas på ett ömsesidigt förtroende för varandra.  

Utifrån detta kan man således dra slutsatsen att produktion och innovation 
gynnas inte bara logiskt och ekonomiskt utan även kreativt eftersom lös-
ningar och nya ideer befrämjas genom så kallade lokala ”buzz” (Bathelt, 
Malmberg, Maskell 2004) .  

Nätverkande blir därmed nödvändigt för reproduktionen av kreativitet. 
Glücker (2007) beskriver ekonomin som ett nätverk bestående av individers 
interaktion och sociala nätverk kan förklara regioners ekonomiska utveck-
ling (Granovetter 2005). Personliga nätverk kan växa och utvecklas i olika 
konstellationer medan topstyrda organiserade nätverk varar oftast bara under 
projektets gång. Därmed är det motiverat att undersöka dessa nätverk. Ett 
socialt kapital finns inom nätverket och kan ses som en viktig del för 
produktionen och innovationsrikedomen inom branschen.  

Innovationerna inbegriper allt från teknik till programmens utformning. 
Inom TV-branschen har under senare tid så kallade format fått en alltmer 
dominant ställning inom produktionen. Nätverken är en vital del av ut-
formningen och spridningen av TV-format. 



 19 

TV-formatens betydelse 
Den globala utbredningen av TV-program har inneburit förändringar i hur 
bolagen tänker kring produktionen. Tidigare grundades den kreativa pro-
cessen inom produktionen till stor del på genrer. Idag är det sammanvävt 
med processerna inom TV-format. Keane och Moran (2008) påpekar att TV-
program skapas först som format för att sedan sorteras in som genrer 
tillsammans med andra programformat. Ett skäl till den här förändringen är 
att TV-industrin utsatts för hårdare konkurrens och ett sätt att skydda sina 
produkter är att skapa format som sedan kan licensieras. Därmed har en 
global TV-formathandel uppstått som kan sägas utgöra en omfattande trans-
nationell industri (Keane, Moran 2008). Den globaliserade TV-marknaden 
kan ses som likriktad så tillvida att effektiviserings- och vinstkrav är över-
ordnade och program standardiseras därmed i allt högre grad. Andra menar 
dock att adapteringen kan lyfta fram enskilda kulturer och hjälpa till att 
sprida och integrera olika kulturer i en alltmer globaliserad värld (Keane, 
Moran 2008).  

Waisbord (2004) menar att TV-format kan ses som en katalysator för 
likriktning vilket då kan ses som ett hot mot lokala kulturella identiteter. 
Således en förhärskande TV-format industri som konsumeras gemensamt 
världen över. Dock anser Waisbord (2004) liksom Keane och Moran (2008) 
att formaten anpassas i sin lokala kontext. Men till skillnad från en genre är 
formatet redan paketerat. Bolaget eller firman som har rättigheterna kan 
diktera innehållet utifrån sitt “recept”.  

Format och genrer har av kritiker ofta likställts med varandra, men de 
fungerar inte på samma sätt. (Keane, Moran 2008.) En genre associeras med 
berättarstruktur och de mediala texter som hör till genren verkar efter dess 
förbestämda konventioner. Däremot börjar format och genrer allt mer att 
hänga samman då genrer i allt större utsträckning börjar återfinnas hos pro-
gramformat. Genrer har på så sätt fått en ny roll i produktionsflödet, och det 
har uppstått ett nytt förhållningssätt mellan genrer och programformat 
(Keane, Moran 2008, Neal 1990, 2008).  

Men Todorov (Neal 1990) kom fram till att kategoriseringen och in-
delningen av genrer omformas i takt med att samhället förändras. Man kan 
således tala om en slags transcendens som ständigt förändrar symbolerna och 
markörerna i kommunikationen av olika genrer. Det tillkommer hela tiden 
nya idéer till det redan enorma flöde av programformat som finns på 
marknaden, och i och med den allt mer utbredda globaliseringen tävlar for-
maten nu mot varandra på en global nivå snarare än en nationell nivå. Det 
har gjort att konkurrensen vuxit markant, då upphovsmän och licenstagare 
nu i stort sett spelar på en och samma marknad. Formatindustrin är en 
växande del av TV-branschen och dess produktion och kan ses som en 
betydande tillväxtnäring. 
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Häri finns också en paradox när det gäller TV-branschen, såväl globalt 
som lokalt. Mycket pekar på att produktionen har fragmenterats och 
nätverken har blivit viktiga för såväl den tekniska utvecklingen av mediet 
som innehållet. Samtidigt kan man se att TV-formatindustrin har vuxit och 
är på många sätt en global företeelse som också kan ses som en standard-
iserad produktion. Därmed kan man se dels en bottom-up kultur genom 
nätverken dels en top-down kultur genom TV-formaten. 

Massmedia utifrån olika perspektiv 
Bourdieu skriver: ”Television enjoys a de facto monopoly on what goes into 
the heads of significant part of the population and what they think” (Web, 
Shirato, Danaher 2002, sid 47). TV är ett medium med kraft att skapa 
värderingar. Vidare är det en växande näring. Som alla kulturella näringar är 
den komplex i det att den har både en kulturell och en industriell dimension.  
En del kritiker ser det som ett fördummande medium med överordnade 
kommersiella intressen och andra ser det som en kreativ och aktiv 
tillväxtnäring som speglar vårt samhälle i en nutidskontext och bidrar med 
nya former och uttryck. Här följer en diskussion och sammanställning av 
olika perspektiv på mediet. Inledningsvis en förklaring till hur jag definierar 
termerna högkultur och populärkultur. 

En distinktion mellan högkultur och populärkultur 
Min studie bygger delvis på antagandet att kulturella industrier blivit viktiga 
ekonomiska tillväxtfaktorer och därmed blivit lönsamma såväl materiellt 
som symboliskt. Den kulturella industrin utgörs till stor del av populärkul-
turen vilken innefattar film, video, tv, radio, datorspel, musik, böcker, press, 
design, arkitektur och reklam samt upplevelsebaserad kultur som mode och 
mat (Munro 1963). Högkulturen utgör också en del av den kulturella indus-
trin och kan bestå av visuella konster som hantverk, måleri, skulptur och 
fotografi och uppförandebaserade konster som teater och dans (Munro 
1963).  

Högkulturens former bygger på traditioner och återkommande referenser. 
Ekonomiskt hör den oftast till offentligt finansierade kulturinstitutioner och 
har svårt att fungera på den öppna marknaden. I ekonomiska termer Baumols 
sjukdom vilken förklarar kulturproduktionens svårigheter i en värld som 
bygger på kapitalistiska premisser som rationalisering och vinstmaximering 
(Baumol, Bowen 1966). Kulturinstitutioner i den offentliga sektorn är inte 
lika lönsamma som den konkurrensutsatta sektorn dit exempelvis TV, film, 
musik, design och reklam kan räknas. 

I takt med globaliseringen skulle även kulturindustrin förändras. Under 
1950-talet sker en förändring eftersom tekniken utvecklades vilket ledde till 
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att kulturen blev mer tillgänglig för massorna (Hesmondhalgh 2002). 
Därmed kunde musik spridas till större antal mottagare genom radion och 
underhållningsprogram och filmer via TV. Den här typen av kulturell 
produktion skulle komma att konsumeras av en homogen medel- och abetar-
klass vars levnadsvillkor förbättrats radikalt (Hemondhalgh 2002). Begrep-
pet populärkultur blir därmed en realitet även om den funnits tidigare så har 
den aldrig varit så homogen och global som den är idag. TV-serier som 
Glamour ses såväl i Denver som i Harare. Kanske kan man kalla det för en 
slags kulturimperialism (Bergstedt 1980) eftersom majoriteten av alla pro-
gram som sprids globalt har sitt ursprung i USA eller Storbritannien. 

Om man utgår ifrån att såväl populärkultur som finkultur är viktiga för ett 
samhälles uppbyggnad samt att all kultur kan ha en förenande dimension kan 
det vara av vikt att grunna på hur konsumenterna till denna kultur är rustade. 
Bourdieus begrepp kulturellt kapital är flitigt använd inom många sam-
hällsvetenskapliga discipliner. Bourdieu intresserade sig för konsumenterna 
av populärkulturen. Han presenterade två vägar till kulturens produktion. 
“the domestic” och “the scholastic” (DiMaggio 1987, Bourdieu 1984, 1993, 
Web, Shirato, Danaher 2002, Lizardo, Skiles 2008). Kvantitativa metoder 
användes för att kunna illustrera konsumtionsmönster av kultur. Slutsatsen 
var att högre utbildning ledde till större konsumtion av vad som definieras 
som finkultur. Därmed uppstod begreppet kulturellt kapital. Ett högt kul-
turellt kapital kan förstås som kunskaper nära högkulturens sfär. När be-
greppet används i uppsatsen är det således den innebörden som avses. 

 Som jag ser det har populärkulturen ett större inflytande på samhällen än 
högkulturen såväl lokalt som globalt. Dock hämtar populärkulturen både 
referenser och idéer från högkulturen men mycket som produceras inom 
populärkulturens domäner är standardiserat. Standardiseringen och 
förenklingen av kultur är något som Adorno och Horkheimer ansåg vara 
banalt och fördummande (Horkheimer, Adorno 1996). 

Kritik mot massmedia 
Den samhällskritik som växte fram i Frankfurtskolan med Theodor Adorno 
som en av frontfigurerna, utgör en grund för min positionering i studien. 
Teorier kring kulturella industrier dominerades under 30- och 40-talen av 
skolans kritik mot den massmediala konsumtionsutvecklingen (DiMaggio 
1982, 1987). I en bredare kontext ställer det kritiska perspektivet frågor 
angående strukturen, målen, värden och budskap samt effekter av dessa i 
samhället och är därmed transdisciplinär till sin natur eftersom den kombin-
erar politik, ekonomi, kommunikation, sociologi, filosofi och psykologi i sin 
teoretisering kring samhällsstrukturen.  

Den mediala utvecklingen med sin genomslagskraft behövde granskas. 
Begreppet kulturindustri växte fram och kritiken var att kulturen kommer-
sialiserades av en kapitalistisk industri i form av bolag som t.ex. Walt Dis-
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ney eller Warner Brothers. Budskapen främjade den amerikanska kulturen. 
Adorno själv såg denna kommersialiserade kultur som ett hot mot männis-
kors intellektuella utveckling och själsliga frihet (Adorno 1954, 1991, 
O’Connor 2004). Vidare är det möjligt att påstå att han företrädde en elitis-
tisk syn på kultur och dess skapande. Med elitistisk i det här sammanhanget 
är tolkningen att intellektuella värden är överordnade i kulturproduktionen. 
Det ska även finnas mångfacetterade och intellektuellt utmanande dimen-
sioner i det som skapas (Bourdieu 1998, Feuer, Kerr, Vahimagi 1984). Det 
är inte alldeles lätt att avläsa vad som menas med intellektuella värden. 
Övergripande ser jag att de bygger på bildningsideal med rötter i litteratur, 
historia och filosofi. Enligt vissa en slags kanon. Men samtidigt också en 
samhällskontext inom vilken traditionella bildningsuppfattningar prövas och 
omvärderas. Intellektuella värden och människors förmåga att tänka fritt 
inskränktes enligt Frankfurtteoretikerna till en förenklad och standardiserad 
kulturproduktion.  

Frankfurtskolan skulle sedermera kritiseras för sin traditionella teoretiska 
metod som baserades på forskarnas egna tolkningar och observationer av 
världen (DiMaggio 1982, 1987). Det mesta som producerades gjordes inom 
akademien. Det kan också sägas att Adorno hade ett perspektiv som inte 
inbegrep alla som jag ser det. Häri ligger ett problem vilket även kritikerna 
hävdade. Det vill säga att Adorno och Frankfurtskolan utgick ifrån ett ab-
strakt teoretiskt perspektiv vilket inte praktiskt går att applicera fullt ut.  

Emellertid väckte han en idag aktuell tanke om massmedias förenklingar 
och standardiseringar vilka kan ses som ett hinder för kreativitet och intel-
lektuell utveckling. En kommersialiserad massproduktion av media för med 
sig att konsumismen tar överhand. Bland branschens röster ekar samma bud-
skap. Peter Dunne (2011 sid 102) skriver: “ When the ‘haves’ provide the 
programming for the ‘have nots’, a great dumbing down occurs”. Därmed 
kan massmedia uppfattas som en slags homogen ”Mckultur” i vilken bolag 
som Disney sätter dagordningen för värdeskapandet. Konsekvensen blir att 
TV-mediet antar en standardiserad produktion och skapar i första hand pro-
gram med säkra tittarsiffror och som garanterar reklampengar “kulturindus-
trin stöper allt i en och samma form” (Adorno 1991 sid 137).  

Habermas (1988) liksom Adorno (1991) såg två yttringar av likriktad 
massproducerad media som radio och TV. Den ena hängde ihop med förstat-
ligandet av medierna i form av public service. Den andra med de privatägda 
informtionskanalerna där annonsering och kommersiella intressen var över-
ordnade. Därmed tappade medierna sin kritiska funktion som Frankfurtsko-
lans förespråkare såg som en vital del i skapandet av ett upplyst och demo-
kratiskt samhälle.  

Adornos civilisationskritik kan framstå som dyster i det att vår kultur kan 
uppfattas som endimensionell och kommersiell. Viljan att avvärja en dylik 
utveckling är han inte ensam om.  Zygmunt Bauman kritiserar vårt moderna 
samhälle vars jakt på tillväxt och ökad BNP förlorar viktiga mänskliga 
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emancipatoriska värden (Bauman 2001). Liksom Adorno och Horkheimer 
(1996) argumenterar finns det en risk att vi blir slavar under konsumismen. 
Bauman menar också att manipulationen har en tydligare kraft i konsumism-
ens samhälle. Media utgör ett kraftfullt verktyg för att övertyga oss om vad 
vår själ vill ha och behöver. Däri ligger manipulationen som mediakritikerna 
gemensamt menar förhindrar det som Habermas kallade det emancipatoriska 
kunskapsintresset (Habermas 1986 sid 29). För att konsumtionssamhället ska 
upprätthållas krävs det att vi konsumerar. Genom att på olika sätt övertyga 
oss om vad vi behöver för att upprätthålla eller nå en eftertraktad livsstil 
reproduceras konsumenternas samhälle.  

Bourdieu menar att TVs problem är strukturell och därmed begränsas de 
intellektuellas närmande till TV. TV och dess format har förändrat journalis-
tiken och begränsat den intellektuella utvecklingen. TV-mediet har enligt 
Bourdieu spillt över på all kulturell produktion och marginaliserat den intel-
lektuella dimensionen. ”The most important development and difficult to 
forsee,” skriver han, ”was the extraordinary extension of the power of tele-
vision over the whole of cultural production, incuding scientific and artistic 
production” (Bourdieu 1998 sid 36). TV har således monopoliserat en stor 
del av kulturen.  

Vidare menar han att televisionens effekt på alla journalistiska fält utgår 
från ”a contradiction that hounts every sphere of cultural production…the 
contradiction between the economic an social conditions necessary to pro-
duce a certain type of work and the social conditions of transmission for the 
products obtained under these conditions” (Bourdieu 1998 sid 37). Den 
motsägelsen menar Bourdieu tas till extrema former inom TV produktionen 
vars fält är mycket beroende av det ekonomiska fältet och därmed begränsar 
den kulturella sfärens autonomi.  

Tolkningen av Boudieu’s argument kan vara att TV mediet och dess pub-
lika utbredning skapat en ensidig journalistik och som i sin form begränsar 
det kulturella kapitalet ytterligare till en grupp och skapar en slags marginal-
iserad kulturelit vars marginalisering upprätthålls då alltmer makt inom pop-
ulärkulturen ligger i den ekonomiska sfären.  

“It’s not TV. It’s HBO” Vad talar emot den massmediala 
kritiken? 
Den kritiska teoribildningen är emellertid inte oemotsagd. Det senaste de-
cenniet har andra istället hävdat att TV-mediet blivit mer mångsidigt och 
innovativt. I den samtida debatten och forskningen som kan sägas tillhöra en 
postmodern tradition ser man att mycket talar för att TV har blivit bättre 
(Caldwell 1995, 2009, Cardwell 2011, Holt 1997). I synnerhet under den 
eran som populärt benäms som “The Aughts” det vill säga det första decen-
niet på 2000-talet. TV-serierna och dokusåpornas decennium. En vild gen-
reutveckling av olika programinnehåll tog vid och det var på många sätt 
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dokusåporna som skapade en ekonomisk tillväxt och omformade 
berömmelsens natur.  

Det kan också ses som den tid då TV blev konst. Samlingsbar i egenskap 
av långlivade serier, livsstilsförändrande och transformerande genom sitt 
bildspråk (Caldwell 2009). En period av utveckling och stor hantverksskick-
lighet. Såväl experimentell som nydanande. Den tekniska utvecklingen ska-
pade plattformar genom vilka alla kunde få sin röst hörd. En fri kulturell 
utveckling underifrån där vem som helst kan komma fram. De forna kultur-
nätverken utmanades och istället skapades en rörlighet bland aktörerna i den 
kreativa industrin till vilken TV kan räknas. En era då public service 
krympte i Europa och kabelbolag som HBO blev förebilden för kvalitet.  

Den post-moderna TV-kritiken är mer nyanserad och inbegriper fler di-
mensioner. Dels TV-utbudets syften. Med det menas att genrers kvaliteter 
formas utifrån olika förutsättningar och därmed finns ingen förhärskande 
normbildning. Dels TV-mediets tekniska utveckling som möjliggjort kreativ-
iteten inom bildens form och ljud. På så sätt har den förbättrade 
formgivningen inom TV skapat en estetisk dimension som är jämförbar med 
den visuella estetiken inom film (Caldwell 1995).  

Exempel på det är kabelnätverk som HBO och Netflix vilkas produktion-
er av många konceptualiserats som högkvalitativa produktioner som till ex-
empel Sopranos, Game of Thrones, Six feet under och House of Cards. 
Caldwell vänder sig emot den allmänna uppfattningen om TV som en för-
dummande kulturyttring (Caldwell 1995, 2009). Han menar att såväl 
kvaliteten som variationen har ökat inom såväl genrer som format. I så fall 
har den fria marknaden lyckats reparera sig själv och det växer fram en kon-
sumtion naturligt.  

Neil Postman (1987 sid 88-89) skriver: “television requires minimal skills 
to comprehend it, and its largely aimed at emotional gratification”. Den 
västerländska traditionen att se intellektet som överordnat känslor kan spåras 
till Platon och om Postman har rätt i sitt uttalande är TV underlägset andra 
former av kultur. Men John Caldwell (1995) öppnar upp för att etiketten 
Trash TV har med moraliska bedömningar att göra och menar att man kan 
värdera TV utifrån andra perspektiv. Som ett 24/7 medium i hemmet servar 
TV en rad olika funktioner. Vissa är associerade till avkoppling och då kan 
inte alla program vara svåra och krävande. Vidare menar han att all un-
derhållning inte behöver vara meningslös. Den kan också vara meningsska-
pande och ifrågasättande. Framförallt skapas den ofta i sin samtida kontext 
och därmed blir den en omedelbar reflektion av det nutida samhället. En 
kvalitetsaspekt som Cardwell (2011) ser får allt större betydelse inom 
produktionerna.  

Teknologiska framsteg har skapat en ny form av konsumtion av audio-
visuell media som TV. TV kan nås när som helst och var som helst via web-
ben. Man kan välja och vraka. Koppla TVn till datorn. Streama, köpa, ladda 
ner, använda playfunktioner och välja bort reklam. Därmed tappar kommer-



 25 

sialismen sitt fäste. Subkulturer växer fram som efterfrågar annat än det som 
storbolagen lanserar. Med det synsättet kan Anderssons (2006) long-tail 
resonemang förklara och underbygga överlevnaden av nischade program i 
olika genrer. Det innebär att likriktningen inte dominerar det kulturella utbu-
det.  

Även om reklammakarna hittar nya kreativa lösningar på att få ut sitt 
budskap så kan man säga att tittarnas krav påverkar utbudet. Dermot Horan 
(Inköpschef för RTÉ) menar att när han placerar ut programmen på tablån 
tänker han på grupperingarna och reklamen (Horan 2011). Han utgår ifrån 
att vissa ofta kaptialstarka grupper har en mer krävande smak och placerar 
därför en viss typ av program med reklam som riktar sig till vad han kallar 
“an up-scale audience” (Horan 2011 sid 117). Osökt går då tankarna till 
Bourdieu och hans teorier om kulturellt kapital. Här är det dock viktigt att 
göra en distinktion mellan vad Dermot Horan menar med kapitalstarka grup-
per och vad Bourdieu menar med högt kulturellt kapital. I Bourdieus defin-
tion ingår inte nödvändigtvis ekonomiskt kapital. Jag tolkar dock att Dermot 
Heron menar kaptialstarka grupper som även har ett högt kulturellt kapital. 
Men att dessa är potentiella köpare till exklusiva varor eller tjänster. 

Nya tekniker 
Oavsett inställning kan man säga att TV-mediets tekniska utveckling förbät-
trats avsevärt de senaste decennierna. Dels för konsumenterna i form av bät-
tre TV-apparater dels för producenterna när det gäller digitaliseringen och 
redigeringsmöjligheter. Därmed har televisionens ontologi förändrats. För 30 
år sedan var den en enhet av teknik, form och innehåll. Det vill säga en TV-
apparat, tablå och genre. Idag är den spridd över flera plattformer. Digitalis-
eringen har medfört att audiovisuellt material inte längre är knutet till TV-
apparaten. Man kan se på TV, genom mobilen, läsplattan eller Mp3-spelare. 
Icke-linjärt TV-tittande har ökat vilket innebär att innehållet är frikopplat 
från TV-tablån och innehållet kan nå oss närsomhelst och varsomhelst (An-
dersson 2012 sid 25). 

Tack vare kvalitetshöjningen i TV-apparater med HD och lju-
danläggningar kan TV-upplevelsen kännas som ett biobesök. Förutom att 
TV-mediet numera kan få en mer filmisk “karaktär” så kan TV-produktionen 
förbättras med digitala effekter. Olika filmtyper (super-8mm, 16mm och 35 
mm), video och datoranimerad grafik kan mixas och behandlas i 
efterproduktionen och sedan överföras i digital form (Nelson 2011 sid 43). 
Det sistnämnda kan ses som ett estetiskt värde i det att bildspråket får en allt 
större roll. Även ljudet och möljigheterna att sampla, mixa och få fram up-
plevelser som kan ses som högkvalitativa förnimmelser har förbättrat TV-
produktionerna.  
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Därmed kan man säga att utifrån tekniska aspekter har den estetiska di-
mensionen förbättrats avsevärt. På så sätt kan man tala om TV som en 
konstform. Inte minst har mediet använts och används även nu som en alter-
nativ konstform (Andersson 2012 sid 33). Där bilden har en central och 
viktig roll som förmedlare av budskap, känslor och estetiska former. Ironiskt 
nog som en slags proteströrelse mot mediet självt i egenskap av kommersiel-
la produktionsbolag och TV-kanaler som upprätthåller ett ensidigt utbud. 

Det ogripbara kvalitetsbegreppet 
Med kvalitet avses de samlade kvalitetsaspekterna av egenskaperna av en 
produkt eller tjänst. Ett exempel kan vara ett par skor. Kvalitetsaspekterna 
kan vara: Materialet, dess färg och hållbarhet. Hantverket och dess kunskap 
om och erfarenhet av skotillverkning. Formen som är en ogripbar 
kvalitetsaspekt eftersom den bygger på subjektiva värderingar inom design. 
Dessa kan i sin tur grundas på traditioner och normer på den plats där skorna 
tillverkas och säljs (Waxell, Jansson 2010).  

Den fria marknadens överlevnad och tillväxt grundas till stor del på 
konkurrensens framgång (Schumpeter 2008, Waxell, Jansson 2010). 
Konkurrensen handlar om pris, kvalitet och korrelationen däremellan. Därför 
är kvaliteten en viktig del för producenter. Men det är svårt att komma åt 
begreppet och konkretisera det. Liksom Waxell och Jansson (2010) påpekar 
så är kvalitetsaspekterna avhängiga produktionen och dess krav.  

Kvalitetsteorier och standarder inom industrin utvecklades framförallt un-
der efterkrigstiden. Kvalitetsarbetet gick ut på att säkerställa processerna i 
produktionen (Bergman, Klevsjö 2001). Tester genomfördes och mättes för 
att på så sätt uppnå standarder. Det gällde såväl arbetsprocesserna som det 
tekniska innehållet. Dessa typer av kvalitetskrav utgick från produktionen. 
Under de senare decennierna har kvalitetsutvecklingen gått från produkt- till 
kundorientering (Bergman, Klevsjö 2001). Således blir konsumenternas 
förväntningar centrala för produktionen.“Kvalitet på en produkt är dess 
förmåga att tillfredställa och helst överträffa kundernas behov och förvänt-
ningar” (Bergman, Klevsjö 2001 sid 94).  

Att försöka fånga kvalitetsbegreppet kan av många ses som en slags 
pseudovetenskap. I alla fall om ansatsen är att nå objektivitet i konceptualis-
eringen av den. TV-produktionen innefattar en uppsjö olika format och gen-
rer. Vidare kan man utifrån ett postmodernt synsätt se produktionen som en 
social produkt vilken dekonstrueras och omkonstrueras dagligen, vilket gör 
att kvalitetsbegreppet inom TV-produktionen är diffus och fragmenterad. 
Historiskt har kvalitetsbegreppet inom TV-branschen utvecklats och 
bestämts utifrån genrer (Geraghty 2003). Vidare utvecklas ständigt nya gen-
rer i växelverkan med TV-format vilket gör att det är svårt att landa i en 
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tydlig konceptualisering. Det innebär i sin tur att det saknas normer som kan 
testas gentemot kvalitetskrav (Geraghty 2003). 

Sara Cardwell (2011) menar dock att man kan tala om kvaliteter inom en 
TV-kanon som har med text, struktur och tema att göra och som är starkt 
kopplade till innehållet i det som produceras. Vidare visar forskning att 
kvalitets-TV också uppvisar en hög grad av meningsskapande genom sam-
hällsanknutna budskap och kanon hämtade från litteraturen och filmen 
(Cardwell 2011). Problemet är att den postmoderna förklaringen av TV och 
dess innehåll som en social konstruktion ställs mot traditionella högmodern-
istiska ideal om vad som förtjänar att upphöjas. Därmed uppstår en dualism 
när man försöker bedöma mediet. Å ena sidan hämtar man ofta referenser 
från bildningsideal byggda på litteraturen och filmen. Kvaliteten i ett manus 
bedöms därmed utifrån hur det fungerar som text. Även skådespelarin-
satserna är centrala här. Å andra sidan menar Cardwell (2011)  handlar  
kvalitet inte bara om det som produceras utan även vad den producerar, det 
vill säga en upplevelse som hamnar hos betraktaren. 

DiTommaso (2002) diskuterar hur upplevelsen kan uppfattas genom bild-
en. Hon gör en uppdelning av tekniken som instrumentell och estetisk. 
Teknikens instrumentella syfte är att förmedla innehållet av ett program. 
Således växer ett bildspråk fram som grundas på texten. Denna är i sin tur 
förankrad i TV-produktionens val av budskap. Processen har inbegripit 
innehållsval, redigering och marknadsföring. Därmed menar DiTommaso 
(2002) att en manipulation har föregått betraktarnas upplevelse. Därför 
skulle en kritik likt Frankfurteoretikerna vara befogad. Men den ska enligt 
DiTommaso riktas mot sändningsinnehållet i sig inte TV som helhet. För att 
fördjupa sitt resonemang tar hon fasta på teknikens estetiska dimension. 
Estetiskt kan tekniken fungera autonomt som ett konstuttryck oavhängigt det 
textuella innehållet. Således kan man liksom de postmoderna kritikerna tala 
om TV-estetiken som en konstform.  

Kontexters betydelse för kvalitetsbegreppet 
 “The judgement of quality is always situated.” (Feuer 2011 p 145)  
 
Defintionen av kvalitet kan kopplas till kontexten och dess kultur (Cardwell 
2011, Feuer 2011). Kulturer växer fram i olika miljöer, på olika platser och 
är präglade av olika normer. Dessa kan vara formade av regler och av kun-
skaper och traditioner. Beroende på vilken verksamhet man tittar på växer 
olika normer fram. Man kan tala om tre källor till kvalitetens kontextuella 
koppling. En som är förankrad till regleringar av mediet, en som styrs av 
ekonomiska villkor och en som är relaterad till kunskaper inom produktio-
nen. De två förra kan ses som exempel på instrumentell kvalitet och det 
senare på dynamisk kvalitet. 
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…”quality TV comes from within what Stanley Fish calls an ‘interpretive 
community’, that is, a professional community whose norms, ideals and 
methods determine an interpretation’s validity.”  

(Feuer 2011 s 145) 

För produktionen är dock den mest tongivande kontexten TV-branschen i 
sig. Dess aktörer, traditioner, kunskaper och relationer spelar en stor roll för 
hur kvalitetsbegreppet inom mediet tolkas och används (Feuer 2011, 
Geraghty 2003). Inom branschens nätverk finns erfarenheter och refer-
ensramar som har att göra med produktionens innehåll och estetik. Jag tror 
att dessa till viss del utvecklas på den plats där interaktionen av aktörerna tar 
vid. Kvalitetsbegreppet är komplext då det inbegriper såväl externa som 
interna krav. I kulturproducerande företag som TV-branschen är det särskilt 
svårt eftersom kvaliteten i kärnverksamhetens produktion är djupt förankrad 
i kulturellt betingade värderingar som är svåra eller omöjliga att komma åt. 

Instrumentell och dynamisk kvalitet 
Kvalitet kan vara både mätbart och icke mätbart (Strannegård 2007, Waxell, 
Jansson 2010). Jenny Lantz (2005) har studerat kulturproducerande företag 
och begreppet smak och kvalitet inom filmbolaget Sandrews. En diskussion 
som hon för angående det är att kulturproducerande företag har två dimen-
sioner. En kulturell pol och en ekonomisk pol vilka hon också kopplar till 
Bourdieus resonemang om det kulturella kapitalet och det kulturella fältet 
(Lantz 2005 sid 115). Smaken eller kvalitetsdefinitionerna har olika fokus i 
hennes studie. Inom den ekonomiska polen finns en uttalad management 
kultur vilken innebär att besluten till stor del har med mätbara kvalitets-
aspekter att göra och besluten är således baserade på objektiva argument. 
Inom den kulturella polen skapas normer utifrån akörernas kreativa kontext 
och är inte lika gripbara. Den kulturella logiken domineras av kulturella 
kreatörer och personer som varit med i branschen länge och bildat en slags 
kultursnobbism vilken kan liknas vad som i gängse tal klassificeras som en 
kulturelit och som värderar finkultur utifrån högkulturens definition. Dessa 
personer är nära varandra och har oftast såväl bred som djup kunskap inom 
t.ex. film. De företräder ett så kallat ”kulturellt kapital” (Lantz 2005) och 
utgår ifrån att skapa en kulturell allmänbildning inom TV, film, musik, teater 
och så vidare.  Om man överför resonemanget till TV-branschen finns två 
övergripande synsätt på kvalitet som jag sorterar under beteckningarna in-
strumentell kvalitet och dynamisk kvalitet.  

Instrumentell kvalitet 
Instrumentell kvalitet kan ses utifrån två perspektiv. Den ena relaterar till 
produktionen i sig och har att göra med processrelaterade kvalitetsaspekter 
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som finansiella eller politiska mål, logistik och tidsaspekter. Den andra re-
laterar till konsumtionen och går ut på att tillfredsställa konsumentens förvä-
ntningar. Verktyget som används för att mäta det inom TV-branschen är 
tittarsiffror och det är i hög grad marknadens smak som kan sägas påverka 
produktionens innehåll. Här kan man se att det finns en tydlig koppling mel-
lan vad tittarna verkar vilja ha och vad producenterna sedan investerar i.  

Men när det gäller public service finns även ett politiskt uppdrag med 
krav som man måste leva upp till. Dessa krav kan också ses som en instru-
mentell kvalitetsaspekt (Asp 2010, prop 2012/13:164). I Sverige sker 
kanalernas paketering och sändning av programinnehåll utifrån olika jurid-
iska och ekonomiska förutsättningar. Public service har ett uppdrag som de 
lyder under. Uppdraget är formulerat genom Public Service Propositionen 
och innefattar innehåll som inte ska behöva kompromissas bort på grund av 
marknadskrafterna. Det vill säga informationsinriktade program. 

Ett dylikt innehåll kan representeras av smala program med upplysande 
syften. Sedan tillkommer så kallade regleringsbrev vilka kan se olika ut från 
år till år. Dessa innefattar såväl budgetramar som särskilda prioriteringsom-
råden för verksamhetsåret. Exempel på sådana kan vara synliggörandet av 
handikappade i samhället (prop 2012/13:164). Således är public service upp-
draget starkt knutet till samhällsuppdraget. Därför kan inte tittarsiffrorna 
inom public service vara det enda mätbara instrumentet för att leva upp till 
de instrumentella kvaliteterna. Marknadsrelaterade instrument dominerar 
således inte.  

Dynamisk kvalitet 
Feuer (2011) som har undersökt den amerikanska marknaden menar också 
att kanalbolag oavsett ägarform inte bara påverkas och drivs av värderingar 
nära den ekonomiska polen. I hög grad är värderingarna som finns i kulturen 
en del av kvalitetssäkringen också. Exempel på det kan vara religiösa, ideol-
ogiska och traditionsbaserade normer som växer fram i en kontext och kan 
ses som ett socialt kapital inom produktionen. Kunskaper om det som ska 
produceras återfinns i högre grad inom den kulturella polen enligt Lantz 
(2005 sid 115) och är vad jag betecknar som dynamisk kvalitet. Personer 
inom den kulturella polen visade sig också ha lite mer skiftande upp-
fattningar i Lantz studie. Hon förklarar det med att de kreativa ar-
betsuppgifterna inte är lika präglade av mätbara måluppfyllelser som lön-
samhet.  

Inom den kulturella polen återfinns två nivåer (Lantz 2005 sid 115). En är 
starkt kopplat till Bourdieus distinktion om det kulturella kapitalet. Den an-
dra till kulturproducerande företags realiteter där även lönsamhet måste 
vägas in. Därmed menar Lantz (2005) att det sker en balans mellan smakyt-
tringarna. Dynamiska kvalitetsaspekter måste kompromissa med instrumen-
tella kvalitetsaspekter.
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Följande kapitel ska förstås som ett ramverk för hur syfte och 
frågeställningar bearbetas och diskuteras. I huvudsak utgår jag ifrån två sätt 
att angripa studiens syfte. Det ena bottnar i olika teoretiska samhälls-
beskrivningar och  nätverksteorier. Det andra grundas på en observation 
samt intervjuer. Förutom de data som jag tar fram för att beskriva själva 
näringen är mina resonemang således knutna till kvalitativa analysmodeller.  

Som forskare är det svårt att inte färgas av sin egen positionering och man 
gör själv aktiva urval vilket innebär att exakt samma material kan tolkas på 
olika sätt av olika forskare. Tolkning kan bero på många olika faktorer. Ens 
egen bakgrund, det samhälle man lever i, konventioner, etablerade teorier 
osv. 

Dock är det viktigt att påpeka att all forskning inte nödvändigtvis måste 
leda till sanningar utan kan också ses som enskilda resonemang och fenomen 
vilka syftar till att berika samhällsdebatten. Således har jag inte följt en 
specifik teori som jag sedan applicerar på min empiri utan utgår ifrån en 
syntes av flera såväl filosofiska som teoretiska resonemang kring kulturin-
dustrin. Dess uppkomst, etablering och innovativa utveckling kopplad till 
såväl samhällsutveckling som geografisk kontext. Mina utgångspunkter 
grundar sig på nätverksteorier, Jenny Lantz resultat om kulturproduktion där 
en tydlig polarisering visade sig mellan den ekonomiska och kulturella polen 
samt kritik av massmedia. För att lättare kunna bena upp diskussionen kring 
intervjupersonernas definition av kvalitet använder jag begreppen instru-
mentell respektive dynamisk kvalitet som redogjordes för i teorikapitlet.  

Målsättning och genomförande 

Positionering 
Målet med den här studien är inte ”objektivitet” vilket betyder att min posi-
tion och relation till materialet och intervjupersonerna kommer att re-
flekteras. Det är svårt att studera kvalitet på ett neutralt sätt. Därför är trans-
parens nödvändigt under studiens genomförande och slutsatser. Dock var 
min målsättning att förhålla mig till miljöerna och intervjupersonerna på ett 
objektivt sätt.  

Eftersom studien liksom tidigare understryks inte kan göras objektivt är 
det viktigt att redogöra för min egen position. Oavsett om en studie är kvan-
titativ eller kvalitativ gör man en tolkning av materialet (Poon 2003, 2005). 
Dessa tolkningar kan lätt (även om man är medveten om det) färgas av ens 
egen sociala position (Bourdieu 1977, Lantz 2005, 2007). Således är det 
svårt att vara objektiv i sociala och humanistiska studier. Särskilt när det 
gäller kvalitativa intervjuer är det viktigt att reflektera över sin position i 
forskningen och sitt förhållande till såväl ämnesval som intervjupersoner 
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(Flowerdew, Marin 2005, Bourdieu 1977, Lantz 2005, 2007). Bourdieu
(1977) identifierar tre former av subjektivitet (förförståelse) som påverkar 
resultatet av en studie.  Jag ser dem som relevanta och följer också dessa.  
 
Förförståelse 1: Social kontext 
Bourdieu tar upp begreppet habitus, det vill säga en persons sociala kontext 
(Bourdieu 1977 sid 72). Var hör man hemma i den sociala strukturen? Min 
habitus skulle nog enligt Bourdieu betecknas som övre medelklass. Jag 
kommer ifrån ett akademiskt hem med en tillhörighet i svenskt kulturliv. Det 
här färgar givetvis min ingång till ämnet men samtidigt öppnar det dörrar 
som annars skulle kunna vara svåra att tränga igenom. Således kan jag sägas 
ha en slags samförståndsställning vilken bygger på relationer i branschen 
vilket har varit till hjälp när det gäller själva genomförandet (Lantz 2005).  
Därtill har jag själv jobbat en del inom media vilket har gjort det enklare att 
överbrygga diskursiva barriärer (Flowerdew, Martin 2005). Man kan enkelt 
uttrycka det som att jag delar referenser med många av intervjupersonerna.  
 
Förförståelse 2: Akademiskt fält 
Den här delen handlar om forskarens position inom det akademiska fältet. Är 
man junior eller senior? Junior är jag inte men heller inte senior därmed be-
finner jag mig i ett mellanland. Som doktorand är jag dock i en position att 
kunna skapa visst förtroende hos mina intervjupersoner. Emellertid är jag 
beroende av fler konventioner och regler än om jag vore senior vilket göra 
att jag känner mig lite bakbunden och ofri i min forskning.  

Det som definitivt styrt mitt val akademiskt är det faktum att i akademien 
lokalt har kulturella industrier uppmärksammats och en stor del av for-
skningen bedrivs inom det området. Dessutom är det internationellt upp-
märksammat och man vill gärna nå ut från det lokala akademiska planet. 
Därför kan man säga att studier inom kulturella industrier till viss del är 
populära och ses som viktiga i nuläget vilket kan väga in när det gäller den 
akademiska förförståelsen och mottagandet av resultaten.  
 
Förförståelse 3: Intellektuell reflektion 
Ens intellektuella utgångspunkt är den mest komplicerade enligt Bourdieu 
(1977). Ofta tenderar forskare att se på ett fenomen som något abstrakt och 
teoretiskt. Man har en benägenhet att fundera över problem snarare än att 
lösa dem. Det finns inom alla områden praktisk kunskap och reflekterande 
förståelse. Bourdieu menar att det finns en kollektiv vetenskaplig omedvet-
enhet med krav på återkommande reflektion och kritik av valen. Något som 
även Stuart C Aitken tar upp (Flowerdew, Martin, 2005 sid 235). Harding 
(Lantz 2005, 2007) menade att det finns en tendens att forskare och deras 
intervjupersoners relationer hamnar i fokus snarare än problemformuleringen 
när man kvalitativt studerar fenomen. Det vill säga att den kvalitativa in-
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tervjun kan lätt bli tolkad utifrån relationerna snarare än på ett objektivt sätt. 
Det finns således en risk att reliabiliteten blir lidande om detta sker. Vad är 
det som egentligen sägs? Och hur ska det tolkas? Dwyer och Davies (2012) 
menar att transparens i sig är partisk och för mycket etiskt ställningstagande 
kan grumla resultatet (Dwyer, Davies 2012). 

Genomförande 
Som tidigare nämnt är studien tvådelad. Dels en spatial analys av organisa-
tionen inom kulturell industri och hur aktörerna inom den interagerar. Dels 
hur dessa värderar sin verksamhet utifrån olika kvalitetsaspekter.  

Alla verksamheter förhåller sig till ett samhälles lagar och regler samt 
normer. Verksamheterna anpassar sig efter sin miljö och den plats där de 
verkar. Kulturindustrin inrättar sig således utifrån ett ramverk bestående av 
etablerade normer samt regler vilka är uppburna av institutioner, lagar och 
kulturpolitik. Det som jag har intresserat mig för är kvalitetskriterierna och 
normerna inom ramverket och hur de kan tolkas. Normerna som exempelvis 
kan sägas ligga till grund för intervjupersonernas definition av kvalitet inom 
TV-produktionen kan studeras på flera sätt. I min studie försöker jag komma 
åt dessa på mikro nivå. Hur värderas normerna i praktiken inom produk-
tionsfältet?  

Inom TV-industrin verkar olika aktörer. Public service (SVT, SR, UR och 
kunskapskanalen), kommersiella TV-bolag, produktionsbolag, frilansare, 
etablerade regissörer och skådespelare. För att uppnå en djupare förklaring 
behövde jag därför intervjua personer från alla dessa olika områden. In-
tervjuerna var kvalitativa och semistrukturella (bilaga 1). Därutöver har jag 
observerat en produktion av den svenska serien Äkta människor i juli 2013. 

Urval 
Det första steget i en studie är att göra ett urval. Gill Valentine skriver att 
valet av vem man ska intervjua föregås av en teoretisk analys (Flowerdew, 
Martin 2005 sid 118-120). Den bygger delvis på mina teoretiska rötter och 
delvis på min frågeställning samt möjligheter.  

Jag har tyvärr inte så många tidigare studier av det här slaget att luta mig 
emot. Jenny Lantz doktorsavhandling är det närmaste jag kommer och den 
har gett mig en god grund. Hennes studie byggde på ett bolag med olika 
avdelningar i Norden (Lantz 2005). Jag å andra sidan studerar TV-branschen 
i Stockholm och där ingår flera olika bolag jämte public service.  

Först och främst har jag gjort ett urval utifrån dessa bolag. Public service 
eftersom det är skattefinansierat och har tydliga målbeskrivningar som for-
muleras genom public service propositionen och regleringsbrev (prop 
2012/13:164), TV4 och Kanal 5 är kommersiella bolag med tydliga lönsam-
hetskrav. Nyckelpersonerna finns inom SVT, TV4, Kanal5, MTG, Meter, 
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Jarowskij, Strix, Matador, Baluba, frilansbolag samt skådespelare. Bolagens 
storlek varierade från två till fyra anställda och organisationer med mer än 
20 anställda. De mindre bolagen där jag intervjuade personer hade samtliga 
en omsättning överstigande 6 mkr per år (2012 enligt bolagens hemsida). De 
stora bolagen låg mellan 90 mkr och 13 miljarder kr (2012 enligt bolagens 
hemsida).  

Lantz (2005) distinktion mellan vad hon kallar den ekonomiska polen och 
den kulturella polen har tjänat som en strukturell uppdelning. Avvägningen 
ligger i svårigheten att bedöma från person till person var de befinner sig 
enligt skalan. Förenklat har jag bedömt det utifrån intervjupersonernas ar-
betsbeskrivning samt korrelerat till deras verksamheter. Public service har ett 
statligt uppdrag och finansiering vilket borgar för ett större utrymme inom 
den kulturella polen. Medan de kommersiella bolagen helt naturligt måste ta 
större hänsyn till ekonomiska omständigheter. Därför kan man anta att 
kvalitetsbedömningar utifrån den ekonomiska polen har ett större utrymme i 
dessa verksamheter. Jag var medveten om det och för att undvika ett alltför 
dominant teoretiserande skedde intervjuerna på ett randomiserande sätt.  Det 
vill säga jag träffade intervjupersonerna slumpvis utan tanke på deras posi-
tion mot den ekonomiska polen eller den kulturella polen. Därmed skedde 
ingen inledande kategorisering och deras positioner kunde vara osedda fram 
till dess att jag genomförde analysen. 

Alla intervjuer förutom fyra tog vid på deras arbetsplatser. De andra 
träffade jag på kafé. Inga enskilda firmor eller handelsbolag finns repre-
senterade. Sammanlagt har jag intervjuat 23 personer. Intervjuerna spelades 
in och tog mellan 45-75 minuter. Därefter transkriberade jag dem och 
tematiserade deras svar. Den del av intervjuguiden som handlar om deras 
positioner var kodad. Intervjupersonerna var numrerade och varje nummer 
markerades med E (ekonomisk pol) eller K (kulturell pol).  

Mina intervjupersoner kan sägas ha en “gate-keeper” position på så sätt 
att de är personer med informtion och kunskap om branschen. Begreppet är 
inte kopplat till en formell roll med exekutiv makt som styr innehållet. Vissa 
personer har dock mer makt när det gäller beslut. Programchefer och exeku-
tiva producenter är närmare den ekonomiska polen och de har högre grad av 
formell makt. Medan producenterna i högre grad liksom manusförfattare och 
skådespelare har en mer kreativ roll. Dessa personer ligger också närmare 
den kulturella polen. 

Min observation av TV-serien Äkta människor bestod av två delar. Den 
första dagen besökte jag kontoret på Hangövägen intill Frihamnen. Där 
följde jag hur man logistiskt planerar inspelningarna och hur olika delar av 
teamet jobbar med planeringsarbetet. Allt från logistik till scenografi. Den 
andra dagen var jag med en dag under inspelningen av det sista avsnittet i 
den andra säsongen. Tillvägagångssättet för resultatinhämtningen från ob-
servationerna har gått till på följande vis. Jag förde dagbok för 
planeringsmöten samt inspelningsdagen. Informationen är bred och innefat-
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tar allt ifrån egna tankar till tidsangivelser. Eftersom jag vid tillfället visste 
att jag skulle inrikta mig på kvalitet förde jag regelbundet anteckningar kring 
det.   

Den spatiala och organisatoriska beskrivningen av TV-produktionen i 
Stockholm gjordes på data inhämtade ifrån Länsstyrelsens rapport 12:17, 
MMS, mediavision samt information som jag fått av bolagen. Vidare har 
Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) bok Press, radio och tv i den digi-
tala tidsåldern, Jutterströms bok Fri television? Om public service i en ny 
medievärld och Kent Asps (2010) rapport Mångfald och kvalitet i Sveriges 
Television. En utvärdering av tillståndsperioden 2007-2009 utgjort ett brett 
grundmaterial att utgå ifrån. Beskrivningen av produktionen och dess 
ekonomi görs bäst med hjälp av siffror och skriven litteratur medan organi-
sationskulturen fångas bäst genom intervjuerna och observationen.  

Intervjuer och deltagande observation 
Den kvalitativa intervjun kan till skillnad från enkäter nå längre när det 
gäller förståelsen av fenomen eller tillstånd. Kvantitativa eller kvalitativa 
forskningsmetoder skiljer sig åt så till vida att man inom kvantitativ for-
skning baserar sina resultat på data medan de kvalitativa metoderna innefat-
tar tolkningar av intervjupersonernas berättelser (Åsberg 2001, Flowerdew, 
Martin 2005). En kvalitativ intervju kan ha hög validitet då den når fler 
aspekter och intervjupersonerna själva får komma till tals utan att vara alltför 
styrda. I min studie var intervjuerna semistrukturerade (bilaga 1) och jag 
spelade in samtalen. Davies och Dwyer (2007) skriver att organisationer på 
många sätt är emotionella arenor. Det är svårt att fånga känslor och åsikter 
genom strikt datainhämtning via till exempel enkäter. Därför är intervjuer 
värdefulla för att nå en förståelse. 

Intervjun som samtal 
Genom att ha ostrukturerade eller som i mitt fall semistrukturerade frågor 
blir intervjun i hög grad likt ett samtal eftersom man endast utgår ifrån in-
tervjuguiden och intervjun är mer lik en dialog.  I ett samtal kommer det 
osynliga fram bättre och intervjupersonerna har större inflytande över det 
som sägs. Eftersom intervjupersonerna är en del av industrin sitter de på en 
mängd erfarenhet och kunskaper som förhoppningsvis kan fiskas fram ge-
nom ett bra samtal.  

Hur kan man definiera en bra intervju? En viktig grund är att skapa en bra 
atmosfär och få intervjupersonen att känna sig trygg. I mitt fall skedde de 
flesta intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats. Fördelarna är att det 
skapar ett professionellt förhållningssätt och man behåller en viss distans 
som kan vara bra för analysen. Gill Valentine (Flowerdew, Martin 2005 sid 
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118-120 ) påpekar dock att problemet kan vara att den formella miljön ska-
par ett stelt samtal. För att undvika det vinnlade jag mig om att fånga upp 
och förstå intervjupersonen känslomässigt. Konkreta sätt för att göra det kan 
vara spegling. Enligt Lindh och Lisper (Lindh, Lispher 1990 sid 49-51) 
innebär detta att man visar en annan människa sin förståelse genom att 
försöka se världen ur dennes perspektiv.  

Det som sker vid spegling är att man först tar emot vad samtalspartnern 
uttrycker verbalt och icke verbalt och därefter beskriver med sina egna ord 
och kroppsspråk vad man uppfattat att samtalspartnern sagt. På ett sätt kan 
detta sägas vara likt den så kallade narrativa analysen som också handlar om 
hur intervjupersonen svarar (Davies, Dwyer 2007, Flowerdew, Martin 2005). 
I den narrativa analysen utgår man ifrån intervjupersonens berättelse om hur 
något förhåller sig eller hur han/hon upplever ett fenomen. Berättelsen kan 
förändras från tidpunkt till tidpunkt eller så kan jag tänka mig att beroende 
på hur man förhåller sig till intervjupersonen får man fram olika berättelser.  

Individualisering är ytterligare ett viktigt moment (Flowerdew, Martin 
2005). Varje individ är olika och våra förhållanden kan skilja sig åt beroende 
på ställning, bakgrund och kön. Det var jag medveten om. Jag utgick dock 
ifrån min intervjuguide (bilaga 1) men lät varje intervju utvecklas på sitt sätt. 
Inspelningen underlättade den processen. Fördelen med att spela in samtalet 
är att man inte blir distraherad av att skriva ner svar. Det kan skapa en spänd 
stämning eller att man kommer av sig vilket kan ha en negativ inverkan på 
den information man vill få fram. Vilket i sin tur kan leda till att reliabilite-
ten bli sämre. 

För att skapa en egen djupare förståelse sammanfattade jag kort min upp-
fattning om vad som sades direkt efter intervjun. Den dokumentationen kan 
fungera som en bas samt en värdemätare gentemot inspelningen. Mike Crang 
beskriver s.k. ”open coding” som en bra metod under den kvalitativa pro-
cessen. Den kan ske samtidigt som man läser in sig eller som i mitt fall efter 
en intervju. Om man genomgående använder sig av ”open coding” minime-
rar man risken att gå miste om information menar Crang (Flowerdew, Martin 
2005 s 222). 

Etiska överväganden 
Grundläggande är att informera intervjupersonen om att den inte behöver 
svara om den inte vill och att den kan avstå att delta när som helst. Intervju-
personen är anonym och kan begära att intervjumaterialet inte ska användas. 
Med tanke på att mina intervjupersoner i vissa fall är offentliga eller halvof-
fentliga personer inser jag att det kan vara svårt att hålla identiteterna hemli-
ga. Det vill säga läsaren kan kanske med utgångspunkt av sammanhanget 
och beskrivningar räkna ut vem det kan röra sig om. Med hjälp av kodning 
av intervjupersonerna hoppas jag minimera dessa risker. Problemet med 
intervjuer och dess anonymitet är att det är svårt att kontrollera forskarens 
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källa. Därmed kan reliabiliteten vara svag. När det gäller den deltagande 
observationen gäller samma etiska ställningstaganden. Ian Cook skriver att 
det ibland händer att forskare gör ”undercover” forskning (Flowerdew, Mar-
tin 2005 sid 175) och det kan ses som oetiskt eftersom de medverkande inte 
är medvetna och underrättade. Samtidigt beroende på vad som ska studeras 
kanske det är nödvändigt för att få fram ett korrekt resultat. I mitt fall up-
plever jag inte att det är nödvändigt utan alla deltagare och intervjupersoner 
var informerade. 

Reflektion 
Fördelarna med en kvalitativ ansats är att man kommer närmare en djup 
förståelse. Min utgångspunkt är den kritiska teorien och mitt perspektiv är 
färgat av dess budskap. I korta drag är den kritiska teorien negativt inställd 
till masskonsumtionens konsekvenser på ett intellektuellt plan. Många av 
företrädarna ser den moderna massproduktionen och konsumtionen som ett 
hot mot demokrati och hållbara värden. En del av avhandlingen kommer 
således vara en tolkning av dessa teorier och hur de kan förstås i dagens 
svenska kontext. För att skapa en förståelse för kvalitetsbegreppet inom TV 
och hur det kan appliceras i den här studien för jag en diskussion utifrån 
tidigare forskning och skapar två egna definitioner som kan fungera som ett 
verktyg. Instrumentell kvalitet och dynamisk kvalitet. Men, att bara göra 
tolkningar av teorier och skrifter kan bli ofullständigt. Min inriktning är att 
titta närmare på TV-produktion eftersom medieformen TV når ut till mas-
sorna vilka då lätt kan bli påverkade eller pacificerade som den kritiska teor-
ien hävdar. Därför är det av vikt att även gå ut i miljöerna där TV produc-
eras. Dels vill jag visualisera produktionen och nätverket mellan aktörerna 
dels ställa frågor till beslutsfattare, producenter och kreatörer. 

Intervjuer som kvalitativ metod har av många kritiserats för att vara 
subjektiva och därmed ha sämre tillförlitlighet än kvantitativa metoder. Med 
verktyg som ”open coding” och minnesanteckningar kan man dock få fram 
mer enhetliga resultat. Transparensen är också viktig i den kvalitativa delen 
eftersom forskaren trots allt ofta har en tydlig positionering. Om man gör sig 
själv medveten om denna samt kommunicerar det bör resultaten av den 
kvalitativa delen vara mer trovärdiga. Min förhoppning är att jag genom 
detta ska kunna bygga mina kvalitativa slutsatser på en solid grund. 
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Den första delen i min studie är en översiktlig beskrivning av TV-
produktionens förändrade villkor och dess betydelse för intervjupersonernas 
förhållanden i produktionsfältet. Produktionsfältet utgörs av de konstella-
tioner som uppstår i samband med en produktion. Här spelar aktörerna en 
stor roll men de är också påverkade av marknadens villkor vilka i sin tur är 
formade utifrån ett ramverk. Hur har villkoren förändrats? Vilka konsekven-
ser för organisationen av TV-produktionen har det fått? Är den storskalig 
eller småskalig? Hur ser de proffessionella relationerna ut och vilken 
betydelse har de för produktionen? För att förstå intervjupersonernas värder-
ing av kvalitetskriterierna är det av betydelse att också förstå deras arbets-
villkor, sociala konstruktioner genom nätverken och hur nya produk-
tionsformer påverkar interaktionen mellan aktörerna. Därmed underlättar det 
en slutsats av kvalitetsdefinitionens betydelse för aktörerna och den svenska 
TV-produktionen. 

Maktförskjutningen från politisk styrning till 
kommersiell styrning 

”Under åren 2002–2006 har den svenska mediemarknaden, med fem stora 
mediehus, genomgått sin kanske hittills största förändring.” (Jutterström 
2008 sid 9) 

När det gäller TV-produktionen i Sverige växte den fram som en top-down 
organisation. Reglerad av staten, finansierad av staten och kontrollerad av 
staten. Liksom de flesta länder i Europa skulle TV och Radio medierna och 
dess produktion domineras av statligt ägande (Habermas 1988). Tanken var 
att: 

 “programmen skulle vara av växlande art, skänka god förströelse, hållas på 
en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå samt vara präglade av 
vederhäftighet, saklighet och opartiskhet.” (prop 2012/13:164 sid 6). 

Uppdraget var att skapa en så kallad public service verksamhet som skulle 
främja den demokratiska utvecklingen på flera plan (Hadenius, Weibull, 
Wadbring 2011, Jutterström 2008). Programmen skulle öppna upp för de-
batt, granska makten, synliggöra alla samhällsskikt och dela med sig av kul-
turen (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Jutterström 2008). Man behövde 
inte ta tåget från Haparanda för att se teater. Den kunde ses på TV och pro-
ducerades av SVT Drama. SVT hade en fast teaterensemble och produktio-
nen av TV-teater var omfattande fram till avregleringen. Public service hade 
ett folkbildningssyfte att leva upp till vilket styrde innehållet.  

På 1980-talets slut liberaliserades marknaden och mediesystemen 
förändrades. En allt tydligare inriktning mot marknadsliberala villkor skedde 
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(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Asp 1986, Jutterström 2008). Satel-
litsända TV-kanaler som TV3 utmanade det svenska TV-monopolet. Målet 
för TV3 ägt av Kinnevik var att få tillgång till marknätet, men TV4 AB se-
grade och fick sändningstillstånd för rikstäckande marksändningar 1991 
(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Jutterström 2008). Det innebar också 
att TV4 fick vissa public service-liknande förpliktelser (Jutterström 2008 sid 
78). Men till skillnad från SVT och UR fick TV4 sända reklam även om den 
var mer reglerad än hos andra kommersiella TV-kanaler (Hadenius, Weibull, 
Wadbring 2011, Jutterström 2008). TV4 kan därför sägas ha en slags hy-
bridställning bland TV-kanalerna som en form av kommersiell public service 
TV-bolag. 1994 var TV4 Sveriges största kanal och höll den ställningen 
fram till 2003 då SVT ökade sina tittarsiffror (mms.se).  

Åsikterna om den nya ordningen såväl politiskt som bland kulturarbetarna 
var tudelad. Rädslan var att de kommersiella utländska satelliterna skulle 
försvaga de nationella kanalernas egenproduktion (Jutterström 2008). Trots 
ett starkt motstånd från såväl socialdemokratiska riksdagsledamöter som 
kulturarbetare drevs utvecklingen på av kommersiella krafter. En utbyggnad 
av kabeltvnäten etablerade nya metoder för att distribuera television. Idag 
distribueras TV som tidigare nämnts på tre olika sätt: via marknätet, via sat-
ellit och via internet (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Jutterström 2008).  

Hallin och Mancini presenterar en styrningmodell av massmedia i tre de-
lar (2004, s 251-295). Den har inom mediaforskningen använts för att på 
olika sätt illustrera hur mediaindustrin styrs och vilka mekanismer som kan 
ligga bakom förändringsprocesser. De fann tre modeller. Marknadsliberal-
ism, polariserad pluralism och demokratisk korporatism. Den senare ut-
märker massmedierna i de nordiska länderna.  

Det som utmärker modellen är en tidig utveckling av pressfrihet, goda 
distributionsmöjligheter av media och en stark journalistisk proffesionalism. 
Statens inblandning syftar till att skydda tryck- och yttrandefriheten och 
gynnar därför massmediernas fria utveckling. Dock ser de att på senare år 
har skillnaderna mellan modellerna minskat. Tonvikten ligger istället på den 
marknadsliberala modellen inom vilken kommersiella intressen styr inne-
hållet i allt större utsträckning. De menar att globaliseringen och den ökade 
konsumismen är goda förklaringar till den utvecklingen. Vilket får till följd 
att kommersiella intressen får större inflytande på massmedierna. Frågan är 
om man kan se en sådan utveckling på den svenska TV-marknaden.  

Avregleringens konsekvenser på marknaden 
En direkt konsekvens som avregleringen ledde till är att antalet kanaler vuxit 
markant. Totalt ca 100 kanaler och SVT står för ca 10% av dessa (Jutter-
ström 2008 s 47). Nischade kanaler har ökat på bred front. Exempel på ni-
schade kanaler är Kunskapskanalen och Discovery Channel. Big5 kanalernas 
nischade kanaler och övriga nischade kanaler har vardera 20% av tittar-



 45 

antalet. Big5 har ca 60 % av tittarna och fördelningen mellan public service 
och de kommersiella kanalerna är ungefär lika (Ernst & Young 2010). Störst 
tittarandel har SVT 1 (Asp 2010, deVries  2012). 

Kent Asp (2010)  sammanställer kontinuerligt en rapport för gransknings-
nämnden där han med kvantitativa metoder kartlägger utbudet av program-
innehåll på den svenska marknaden. Han delar in utbudet i informationsin-
riktade program och underhållningsinriktade program (Asp 2010 sid 11). 
Underhållningsriktade program är totalt sett fler på marknaden. Dessutom 
mäter han utbudet utifrån ett så kallat programbredd index vars syfte är att på 
ett mätbart sätt visa mångfalden av program. 

Sedan avregleringen har programutbudet totalt sett ökat på hela mark-
naden. Inom public service har SVT1 ökat sitt utbud medan SVT2 har mins-
kat utbudet. Dock visar den senaste rapporten (Asp 2010) att SVT2 återigen 
ökar något. Framförallt har SVT2 ökat mängden informationsriktade pro-
gram. Rapporten visar också att SVT1 sänder fler underhållningsprogram 
medan SVT2 sänder fler informationsinriktade program. Om man sedan 
följer MMS veckorapporter ser man att SVT1 toppar utbudet och de program 
som toppar är av underhållande karaktär (mms.se). 

De kommersiella kanalerna TV4, TV3 och kanal 5 har utökat sitt utbud av 
underhållande karaktär. TV3 och kanal 5 har nästan uteslutande underhål-
lande program men även informationsprogram som dokumentärer. Generellt 
visar rapporten utifrån programbreddindex att bredden och variationen på 
underhållningsprogram totalt sett minskat mellan sändningstillståndspe-
rioden 2007-2009 (Asp 2010 sid 36). Vilket kan ses som en likriktning av 
programutbudet. 

Vidare visar rapporten att ursprungsländerna till programutbudet domine-
ras av Sverige och U.S.A. I public service kanalerna och TV4 är antalet 
svenskproducerade program högre medan TV3 och kanal 5 klart domineras 
av amerikanska program. Som tidigare redovisats har Sverige totalt sett till 
skillnad från övriga Europeiska länder övervägande stor del program från 
U.S.A. 43 % amerikanska program, 40 % svenska program och blandat 
europeiskt och utomeropeiskt 17 % (deVries 2012 sid 66). Men som också 
tidigare redovisats gäller det inte public service. Där utgörs utbudet av ca 
67% svenskproducerade program (Asp 2010 sid 29). Asp framhåller dock att 
även om svenskproducerade program inom public service inte minskat i 
antal så har de förlorat sin ställning. Vilken syns i tittarsiffrorna. Vidare på-
pekar Asp att public service kompromissar mellan publikintresse och sam-
hällsintresse. Det vill säga dels vill de tillfredställa tittarnas förväntningar 
dels måste de leva upp till folkbildningskravet (Asp 2010 sid 29).  

En annan påtaglig utveckling efter avregleringen är ägarstrukturerna. Pub-
lic service är ägt av förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och lyder 
under regeringen genom public service propositionen och regleringsbrev 
som tidigare redogjorts för. Några av de stora TV-bolagen har också genom 
så kallad vertikal integrering ökat sitt inflytande på marknaden. Vertikal 
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integrering innebär att ett enskilt företag eller företagsgrupp kontrollerar 
flera led i distributionen och produktionen (Hoang 2007). MTG är ett sådant 
exempel och ägs av Stenbeckssfären. Fyra mediabolag dominerar mark-
naden: SVT, TV4-gruppen, SBS och MTG (Jutterström 2008, deVries  
2012). 

Sedan avregleringen präglas TV-utbudet totalt sett av alltmer kommerisa-
lierade kanaler och utbudet är till stora delar inriktat på underhållnigspro-
gram. Zygmut Bauman (2001) liksom Nina Björk (2012) är båda inne på 
konsumismens konsekvenser för kulturproduktionen och framförallt de vär-
deringar som den frammanar. En av intervjupersonerna menar att det märks i 
produktionen.  

”Det finns alldeles för många ’affärsmän’ som leder produktioner och som 
inte sätter sig in i den konstnärliga processen….Man lägger stor vikt vid pro-
cesserna och på att hinna med produktionen eftersom man har fler runt hör-
net.” (intervjuperson 12)

Samtidigt kan man se att produktionens processer delas upp. Ett större bolag 
åtar sig att producera ett program men lägger ut väldigt många delar på 
mindre aktörer som tas in på projektbasis. En iakttagelse som Caldwell 
(2009) också påtalar är alltmer vanligt i U.S.A. Syftet är att skapa större 
lönsamhet genom att hålla ner kostnader som kan uppstå mellan projekten. 
John Caldwell (2009) skriver att fragmenteringen av produktionen fört med 
sig distributionsfördelar. Genom en mer decentraliserad och på vissa sätt mer 
lättspridd produktion skapas större möjligheter till oberoende produktioner 
så kallade indieproduktioner. Globalisering och ny teknik och nya plattfor-
mar, inte minst inom sociala medier, möjliggör en mångfald inom TV-
produktionen.  

Det man kan se är att den storskaliga och av public service dominerande 
innehållsmarknad numera delas. Den kommersiella delen av branschen har 
ökat sin omsättning (Jutterström 2008, mediavision.se) vilket tyder på god 
lönsamhet i branschen. Samtidigt som vissa bolag har väldigt stora andelar 
av marknaden kan man också se att själva produktionen blivit alltmer frag-
menterad. Vilket i praktiken innebär att produktionen är projektbaserad 
således en post-Fordistisk produktionsstruktur (Hearn 2010). Hesmondhalgh 
(2006) pekar på att tidigare forskning kring TV-mediet som exempelvis 
Bourdieus Field of Production för det första bortser ifrån storskalig produk-
tion och för det andra missar differentieringen inom densamma. Det vill säga 
den klassiska mediekritiken till vilken Frankfurtteoretikerna räknas var inrik-
tad på en Fordisktisk produktion inom vilken produktionsbolagen hade ett 
mer styrande och målorienterad inflytande. Idag är den mer differentierad till 
sin natur och Caldwell (2009) menar att produktionen präglas mer av de 
sociala nätverken idag. Vidare har den digitala tekniken möjiggjort en högre 
grad av konvergens i produktionen (Caldwell 2009, Steemers 2004). Vilket 
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har fått nya fördelar för såväl produktionen som konsumtionen. Produktio-
nen anpassar såväl program som spel utifrån de olika plattformarna och kon-
sumenter är mer interaktiva i sitt användade.  

Intervjupersonernas perspektiv 
Bland en del av intervjupersonerna var det tydligt att avregleringen på vissa 
sätt har haft en positiv inverkan för TV-produktionen. De menar att den 
ökade konkurrensen har skapat mer mångfald och högre kvalitet i vissa 
avseenden. Det man nämner då är framförallt nya tekniska möjligheter vilka 
har två tydliga konsekvenser. En som har med produktionsmängd att göra 
och en som har med bild- och ljudkvalitet att göra. I och med digitalisering 
och automatiserad produktion på plats har möjligheterna till fler produktion-
er skapats. Därmed blir utbudet större. Bild- och ljudkvaliteterna är tekniskt 
sett mycket bättre idag samtidigt som nya idéer om hur man kan skapa en 
bild sprids snabbt inom nätverket. Sammantaget gör det enligt flera av in-
tervjupersonerna att TV-mediet blivit bättre.  

 “ Det har aldrig producerats så bra Tv som nu…tack vare tekniska förbät-
tringar och ett stort hantverkskunnande.” (intervjuperson 20).  

 
Nya idéer, proffessionella konstellationer och en teknisk utveckling som 
möjliggör snabbare produktioner och formskapandet av innehållet har 
således förbättras. Många vittnar om att nätverket bidrar till utbyten av idéer 
och kunskaper. En del menar också att den ökade konkurrensen bidragit till 
det och att kommersialiseringen av mediet har haft en positiv effekt för 
kvaliteten när det gäller tekniken och formen. Men ibland kan rationalis-
eringskrav göra att man inte utnyttjar möjligheterna. Samtidigt framgår det 
att projekten tenderar att hopa sig och sedan kan det komma långa perioder 
av “idle work force” (intervjuperson 15) vilket kan skapa en känsla av ot-
rygghet.  

I stort är intervjupersonerna eniga om att en ökad inriktning mot kom-
mersialisering har förskjutit maktordningen när det gäller TV:s produktion. 
Marknadskrafterna dominerar utbudet och innehållsmarknaden styrs i högre 
grad av vinstintressen och tittarsiffror. Men röster inom branschen vittnar 
också om konkurrensens fördelar när det gäller utvecklingen av hur man 
formar innehållet. Tack vare rörliga konstellationer inom produktionen 
sprids kunskapen och utvecklas i högre utsträckning genom ”kluster-buzz”.  
TV-branschen uppvisar hög lönsamhet. 2011 omsatte branschen 20 miljarder 
kronor och varje år ökar omsättningen (mediavision.se). Den summan inbe-
griper hela värdekedjan. I den här studien är det innehållsmarknaden som är 
av intresse. Men den ökande omsättningen och mediets tillväxt har lett till 
förändringar i organisationen av branschen. Sju konsekvenser kan ses:  
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• Public service ställning har reducerats sedan avregleringen men är 
en av de största aktörerna på marknaden. SVT köper in eller 
samproducerar med andra bolag i högre utsträckning. 

 
• Bland de kommersiella kanalerna dominerar TV4 (Bonnier), TV3 

(MTG) och kanal5 (Prosieben) 
 

• De största produktionsbolagen är Meter (Shine Group), Jarowskij 
(De Agostino), och Strix (MTG). 

 
• Fyra stora mediebolag dominerar marknaden: SVT, TV4-gruppen, 

SBS, MTG  
 

• Antalet nischade kanaler har ökat inom såväl public service som 
inom de kommersiella kanalerna. 

 
• En marknadsanpassning har inneburit rationaliseringar och många 

av processerna läggs ut på frilansande bolag.  
 

• Distributionen och användandet präglas av digitaliseringens konver-
gensfördelar. 

Övergripande kan man säga att avregleringen av den svenska TV-branschen 
ökat konkurrensen på marknaden. Såväl lokalt som internationellt. Eftersom 
Sverige är en relativt liten marknad menade en av intervjupersonerna att det 
finns en övermättnad vilket tvingar fram många rationaliseringar som ibland 
kan vara negativa.  

Det man främst drar nytta av är digitaliseringen och distributionsfördelar-
na. Men den teknik som syns i själva produktionerna genom kamerajobb och 
postproduktion som redigering får ibland stryka på foten på grund av lönam-
hetskrav. Två sätt för att överbrygga problemen är att samarbeta över 
gränserna och att fokusera på format. Det förstnämnda handlar om samar-
beten och idéutbyten som kan leda fram till egna formatutvecklingar. Det 
sistnämnda är en effekt av en globalierad TV-marknad som gör att man 
sparar mycket pengar i produktionen. Samtidigt kan det innehållsmässigt ses 
som en likriktad produktionsutveckling vilken i sin tur leder till ett standard-
iserat kulturutbud. Här följer en redogörelse för det nordiska samarbetet och 
formatens ökade inflytande på TV-branschen. 
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Det nordiska samarbetet 
Det nordiska samarbetet syftar till att samordna en nordisk kulturidentitet. 
Ett konkret exempel är samarbetsorganet Nordvision (www.nordvision.se). 
Det kan vara särskilt viktigt i en tid då medielandskapet förändras och blir 
mer globalt. Parterna kommer från DR, SVT, NRK, YLE och RUV. Även 
externa partners kan ingå i olika projekt men huvudparterna har inbördes 
överenskommelser när det gäller enskilda avtal vid externa samarbeten 
(www.nordvision.se). 

Nordvision arbetar med att utbyta såväl idéer som utveckling av program 
eller format. Organisationen har funnits sedan 1959 och verkar för ett utbyte 
mellan de nordiska länderna. Dels skapar det en ökad samverkan mellan de 
nordiska länderna dels möjliggör det en högre effektivitet i produktionerna. I 
Sveriges Radios sändningstillstånd paragraf 12 står att läsa:  

”Program om och från de nordiska grannländerna ska sändas i syfte att 
stärka den nordiska kulturgemenskapen.” (prop 2012/13 tillägg 4 kap par-
agraf 9).  

I praktiken kan man också se att många produktionssamarbeten har ökat 
inom de nordiska länderna. Det finns också ett förslag på att skapa en 
nordisk gemensam kanal (nordvision.se). Nordvision är ett konkret exempel 
på ett internationellt samarbete som dessutom kan ses som ett instrumentellt 
krav i sändningstillståndet (prop 2012/13:164). Två gemensamma 
anledningar som intervjupersonerna angav till att det nordiska samarbetet har 
ökat är formatindustrin och rationaliseringsfördelar.  

Formatindustrin växer och är en tilltagande näring globalt sett. Fördelarna 
med formaten är att de är kostnadseffektiva.  

Man kan byta ut alla inom produktionen och fortfarande få samma produkt 
(intervjuperson 18).  

Eftersom de enskilda nordiska länderna är små marknader gynnas de av ett 
samarbete. Ett sådant samarbete gäller utvecklingen av nya format. Om des-
sa sker inom ramen för samarbetet ska den ekonomiska fördelen delas mel-
lan parterna (intervjuperson 19).  

Fortfarande är det dock så att det största utbudet i synnerhet från 
svenskägda kanaler domineras av amerikanska format (Asp 2010, deVries  
2012). Ett skäl till att man importerar format istället för att lansera sina egna 
är att marknaden i Sverige är väldigt liten. Det gör att det kan bli väldigt 
kostsamt att testa formatet. Om det har testats på en stor marknad blir det en 
säkrare investering. Samtidigt kan man se att svenskproducerade format ökar 
men de exporteras till större marknader istället (interjuperson 18). 
Nordvision kan bidra till att stärka den nordiska formatutvecklingen vilket är 
en av målsättningarna.
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En annan fördel med samarbetet är rationaliseringsmöjligheter. Rational-
isering av programmen innebär också att samproduktioner mellan länderna 
är vanligare. Exempel på det är TV-serien Bron. Intervjupersonen (intervju-
person 5) anser också att kvaliteten kan höjas genom ett samarbete. Man kan 
då utbyta kunskaper, insikter och innovationer på ett mer effektivt sätt vilket 
kan gynna produktionen.   

Serien Bron är också ett exempel på en TV-serie som delvis omvandlats 
från serie till format då idén sålts vidare till U.S.A. Således har en metamor-
fos skett och serien har förflyttats till en annan lokal kontext där karaktärerna 
adapteras utifrån den där rådande kulturella identiteten. Detta är ett exempel 
på en transformering av en kulturell produkt som gått ifrån en lokal till en 
global nivå. Den processen är särskilt vanlig inom formatindustrin och kan 
medföra goda inkomstmöjligheter för bolagen. Vilket i sin tur kan skapa 
utvecklingsmöjligeter för formatindustrin lokalt.  

Formatindustrins ökade betydelse för TV-produktionen 
Av intervjuerna framgår att de största TV-producenterna har en utveck-
lingsgrupp med regelbundna möten som går ut på att ta in och utveckla nya 
programidéer. Dels för så kallade “in-house” produktion dels för försäljning 
nationellt eller internationellt. Programidéerna kan så småningom utvecklas 
till format. Det vill säga en ram eller struktur som paketerar de enskilda 
avsnitten.  

Två exempel på program som exporterats är SVTs Äkta människor (dra-
ma) och produktionsbolaget Bringitons Big Time Spender (reality program). 
Äkta människor exporteras bland annat till Frankrike och Holland och dub-
bas till ländernas egna språk (intervjuperson 4). Produktionen sker i Sverige 
och filmas in i SVTs lokaler i Frihamnen samt utomhusmiljöer i Stockholm 
med omnejd (intervjuperson 4). I det avseendet är den fortfarande en unik 
TV-serie från Sverige, men 2013 såldes rättigheterna till Kudos 
Film&Television för en adaptering. Big Time Spender visades 2008 på över 
20 kinesiska kanaler med omkring 20 miljoner tittare per program (intervju-
person 3). 

I produktionsfasen kan man se att fokus flyttat från genre till format. 
Keane och Moran (2008) menar att genrer används i förförståelsen för olika 
TV-program och sedan sorteras formaten in under genrerna i efterhand. 
Därmed skapas inte program utifrån vissa förutbestämda konventioner som 
återfinns i genretänkandet utan formaten som affärsprodukt kommer i första 
hand.

Programmen styrs med andra ord inte längre efter en viss genres regler, 
utan skapas fritt för att sedan sorteras in i den/de genrer de passar in i vilket 
innebär att TV-program kan höra hemma i flera olika genrer samtidigt. Ett 
exempel kan vara Mästarnas mästare som kan sorteras in under tävlingspro-
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gram och så kallade ”reality game show”. Programmet är en tävling men 
också en illustration av deltagarnas historia och samspel. Ett skäl till TV-
formatens enorma tillväxt är också ny teknik och kreativa innovationer som 
gjort det möjligt (Keane, Moran 2008). Trots den relativt nya 
fokusförflyttningen har vissa genrer och dess program varit mer framgångs-
rika än andra genom åren.  

Många av intervjupersonerna menar att genrer inom kategorin un-
derhållningsprogram alltid varit populära, eftersom underhållning på TV 
erbjuder sin publik tilltalande och enkla program till skillnad mot finkul-
turens allvarliga, svåra innehåll. Mästarnas mästare kan ses som ett un-
derhållningsprogram men som genre sorteras den in under ”reality game 
show” eller tävlingsprogram.  

Tävlingsprogram är särskilt attraktiva som format (intervjuperson 2, 3, 4, 
10, 17). Skälen är att de ofta har en låg produktionskostnad och lockar en 
stor publik med enkla medel. Till exempel genom att ha före detta sportstjär-
nor som tävlingsdeltagare. Den generation som följt sportstjärnorna får en 
nostalgisk upplevelse och den yngre generationen får följa deras berättelser 
genom intervjuerna. Vidare spelar castingen en stor roll på så sätt att man 
sätter samman personlighetstyper som sedan kan skapa en spännande social 
dynamik. Dessutom är programmen lätta att sälja in eftersom de är flexibla 
och kan placeras överallt i tablån (intervjuperson 1, 2, 3, 4). För de kom-
mersiella kanalerna är också reklamintäkterna goda för den här typen av 
program eftersom variationen av potentiella ”spottar” (den tid som kan kö-
pas för reklam) är stor tack vare en bred demografisk tittarskara (intervjuper-
son 1, 2, 3).  

I TV-producenternas jakt på nya överraskande teman kan interaktionen 
med andra kulturella näringar vara viktiga för programutveckling. Enligt 
flera av intervjupersonerna framgick det att inte enbart tittarsiffror bestämde 
innehållet utan producenterna styr också processen genom att  

 “smyga in nytt, utvecklande och utbildninginriktat innehåll.” (intervjuperson 
2,5 och 10 sammanfattat av mig).  

Intervjupersonerna menade att visserligen styrs beslut om innehåll utifrån 
potentiella tittarsiffror. Vidare att ett programs överlevnad står i relation till 
tittarsiffrorna men de hävdade alla att i den kreativa processen kan man 
påverka innehållet. Gör man det på ett bra sätt kan man vänja tittarna att 
“gilla” det som visas. 

När jag sedan frågade om geografin och nätverken inom den kunde ha 
betydelse för urval av programinnehåll ansåg alla det. På så sätt att en idé 
eller ett tema sprids inom nätverket. Generellt är det så att man producerar 
det som man vet funkar. Det resonemanget var inte oväntat mer vanligt hos 
de kommersiella kanalerna och produktionsbolagen. Därför menade många, 
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har formatindustrin blivit väldigt viktig för branschen. Formaten ger oftast 
bättre prognoser.  

 “Ibland funkar det inte men då lägger man ner säsong två”(intervjuperson 3)  

Vanligen gör man 10-13 avsnitt av en serie per säsong. Genom att bryta ner 
produktionen säsongsvis kan kanalerna testa formaten eller serierna på 
marknaden. Det gör såväl public service som de kommersiella kanalerna och 
produktionsbolagen. Således är lönsamheten av stor betydelse för branschen. 
Man skulle då kunna tänka sig att formatutveckling med dess potentiella 
lönsamhet skulle vara centralt för de svenska bolagen. Först en liten sum-
mering av hur det kan gå till när man pitchar en idé.  

Alla kan göra det. Man tar kontakt med produktionsbolaget eller kanalen. 
Ibland är det “pitch-perioder” fast man kan avtala en egen tid. Oftast gör 
man en pilot, men ett skrivet format fungerar också. Robinson var ett sådant 
exempel. Ett skrivet format på papper som fångades upp i Cannes för att 
sedan bli en global jätteproduktion. Om bolaget gillar idén går man vidare 
med provspelning och eventuell testpanel innan man investerar i full skala. 
Ett otestat format är mer riskabelt och därför är det vanligare att man köper 
in utländska format som redan testats på en stor marknad (intervjuperson 3). 
Det säkerställer tittarsiffrorna och skapar också större möjligheter för an-
nonsförsäljning. Det sistnämnda gäller inte public service.  

I och med att den svenska marknaden är väldigt liten så testas sällan for-
mat här. Därför blir det gärna utländska format. Men som tidigare nämnts 
adapteras de och på så sätt är formaten svenskproducerade utifrån den sven-
ska kontexten. Dock utgör de en del av en global marknad som kan sägas 
vara likriktad. Därmed kan man se att kulturen förändrats och antagit en mer 
standardiserad form. Om man ser på Asps (2010) studie visar det sig att var-
iationen på underhållningsprogram har minskat. Vidare visar han, som tidig-
are redogjorts för, att den svenska innehållsmarknaden domineras av svenska 
och amerikanska produktioner. Om man sedan betänker att de svenska 
produktionerna till stor del kan vara adapterade format kan man sluta sig till 
att en slags homogenisering av kulturen har tagit vid.  

Det talar för en likriktning av innehållet. Alla höll dock inte med om det. 
Motargumentet som framhålls är att allt fler tittare väljer själva när de ska se 
på något och vad de ska se. Således menar många att nischade och smalare 
program kan överleva. Utifrån Asp (2010) kan man se att antalet nischade 
kanaler har ökat och utbudet för SVT2 och informationsinriktade program 
har ökat därmed kan motargumentet ha en poäng. För att nå en förståelse för 
konsumtionen måste därför en studie av tittarna göras. Här görs inte det. 
Men, utifrån tittarsiffrorna kan man få en uppfattning. MMS presenterar 
dagligen tittarsiffror. Man kan dels följa det så kallade linjära tittandet. Vil-
ket innebär att tittarna följer TV-tablån. Dels kan man följa upp det icke-
linjära TV-tittandet som play eller webtv. Det man kan se där är att SVT1 
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har flest tittare och programmen som toppar domineras av underhållningsin-
riktade program. TV4 kommer på andra plats och därefter de andra kom-
mersiella kanalerna vilka alla domineras av ett underhållninginriktat utbud. 
Man kan då sluta sig till att konsumtionen av programinnehåll av un-
derhållande karaktär dominerar och många av dessa är baserade på ett for-
mat. Vidare är som tidigare nämnts en stor andel av programmen amerikan-
ska produktioner.  

Detta bekräftar till stor del Asps (2010) rapport i vilken han framhåller att 
innehållsmarknaden visar en tendens till likriktning av innehållet. Alltså att 
variationen av underhållningsprogram innehållsmässigt minskar. Vilket 
därmed motverkar mångfalden på marknaden. Dock är det endast public 
service som lyder under det direktivet. Inom public service produktion har 
visserligen variationen minskat och totalt sätt har utbudet av underhållning-
sprogram ökat. Men samtidigt har nischkanalerna Kunskapskanalen och UR 
ökat sitt utbud vilket leder till att instrumentella kvalitetskrav på kulturell 
mångfald, utbildning och demokrati uppfylls (Asp 2010, prop 2012/13:164). 

Det man kan se är att det finns en stor innovationsrikedom i att istället hit-
ta nya kvaliteter i produktionen. Ett exempel är att bilden som ett sätt att 
förmedla och forma innehållet fått alltmer betydelse. Det bekräftades av 
många. Vidare menade man att det är just i den kontexten alltså den innova-
tiva kreativa delen av produktionen som nätverken och den geografiska 
närheten betyder en hel del för kvalitetsutvecklingen (intervjuperson 21). 
Caldwell (2009) menar att den moderna produktionen av TV alltmer präglas 
av kollektiva sociala nätverk. Det är där skapandet av TV-produktionen tar 
vid och det är där normerna kring innehåll, processer och formen sker. I 
Sverige är Stockholm den plats där dessa sociala nätverk inom produktionen 
till övervägande del finns. 

Stockholm – ett lokalt kluster för innehållsmarknaden 
Tidigare forskning har visat att ofta samlas innovativa förmågor i städer och 
man kan säga att en kreativ klass inom kulturella industrier utvecklas i urba-
na områden (Caves 2000, Florida 2002). För att utnyttja “spill-over” effekter 
blir relationerna mellan aktörerna viktiga. Ursells studie visade tydligt att 
avregleringen av BBC ledde till en tydlig produktion som byggde på 
renommé, erfarenhet och goda relationer (Ursell 2000). Konsekvensen är att 
goda relationer är nödvändiga i skapandet av nätverk och förtroende mellan 
aktörerna i den innovativa processen. Således uppstår geografiska kluster 
inom industrier. 

När digitaliseringen slog igenom var det många som trodde att det skulle 
få stora konsekvenser på hur och var vi arbetar. Flexibiliteten skulle kunna 
göra oss mer effektiva och samtidigt mindre mobila. Branscher inom krea-
tiva näringar där produktionen till stor del sker av mindre aktörer och är 
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inriktad på idéskapande projekt som kan utföras var som helst skulle därmed 
kunna bli allt mer flexibla. En intervjuperson (11) sa så här: 

 “Det fanns en dröm att som konstnär sitta på landet och koppla upp sig. Det 
funkar kanske för författare eller musiker. Men i TV-branschen är det inte 
möjligt. Dels jobbar man i projektform och många som ingår i ett projekt 
ingår i andra parallellt. Därför måste alla vara på plats. Varje projekt är en 
ingång till nästa jobbtillfälle så man ska vara rätt mäktig för att isolera sig 
på landet.” (intervjuperson 10)   

Detta var ett resonemang som många höll med om. Det är knappt så att folk 
bor kvar på pendelavstånd eftersom det är så täta skott mellan projekten. 
Åtminstone för mindre aktörer som frilansare vilka under de senaste två 
decennierna ökat i antal (Power 2002). Istället finns de allra flesta i Stock-
holm. Stockholm kan på så sätt sägas utgöra ett TV-distrikt där såväl stora 
som små aktörer samverkar. En plats där många av intervjupersonerna var 
lokaliserade och som av många sågs som ett slags lokalt kluster för TV-
branschen är Frihamnen (Örtquist 2012). Här är det dock viktigt att göra en 
distinktion av begreppet kluster. Mediebranschen skiljer sig från övriga for-
mer av kluster då den främst kan ses som ett lokalt kluster inom vilket 
branschnära bolag ingår. Till skillnad från de flesta andra kluster där tydliga 
relationer mellan andra branscher också ingår i klustret (Örtquist 2012). 
Dock är det liksom andra branscher en kunskapsintensiv bransch och kan 
därför betraktas som ett lokalt kluster (Power 2002 sid 22). 

Frihamnen ett “kluster” för samlokalisering 
Frihamnen ligger mellan södra och norra Djurgården. Förutom de många 
TV-relaterade bolagen som Meter, Strix och Jarowski  finns också Magasin3 
samt Auktionsverket i området. Således är det inte bara TV-branschen utan 
även representanter från andra kulturella närningar som återfinns i distriktet. 
TV-branschen utgör en majoritet av verksamheterna i Frihamnen. Till 
skillnad från Hollywood, Bollywood och Nollywood har dock inte friham-
nen fått något gemensamt klusternamn, men en av intervjupersonerna berät-
tade att funderingarna finns. 

”Om det dyker upp ett bra namn kommer det säkert att användas.” (intervju-
person 2)  

Kommunikationerna är utmärkta och flexibla. Man tar sig lätt med tunnel-
bana eller buss till Gärdet varifrån en buss kör var 10:e minut in i hamnen. 
En av intervjupersonerna (intervjuperson 1) berättar att såväl svenska som 
utländska produktioner spelas in här. Till exempel Millennium-filmen som 
även hade en internationell personalstyrka. Mellan inspelningarna minglar 
man eller sitter på de olika fiken vid hamnen och möjligheterna till att knyta 
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kontakter är många. Stadsdelen blir därmed en naturlig mötesplats för 
nätverkande och F2F-kontakter.

Nära Frihamnen ligger såväl TV4 som SVT:s huvudkontor. Dessa kanaler 
är stora kunder till de många produktionsbolagen som ligger i frihamnen och 
därför kan närheten sägas vara en viktig faktor för samarbeten. Förvisso kan 
man säga att frihamnen i någon mån kan ses som ett enskilt kluster men om 
man ringar in de största TV-kanalbolagen samt de största TV-
produktionsbolagen är det lite mer spritt.  

Jag frågade om det fanns någon anledning till att det växt fram ett lokalt 
kluster just i Frihamnen?  Intervjupersonen (intervjuperson 1) menade att en 
förklaring är att de stora magasinen är mycket flexibla och kan göras om 
efter behov. Eftersom branschen är projektinriktad krävs stora anpass-
ningsmöjligheter när det gäller såväl personal som lokaler.  

En annan förklaring till Frihamnens expansion är att TV-branschen vuxit 
och därmed uppstår behov av lokaler och eftersom området ligger lättill-
gängligt samt har stora flexibla lokaler så har det vuxit fram på ett naturligt 
sätt. På Hangövägen ett par kvarter bort mot TV4 ligger SVTs gamla lokaler. 
Viss produktion sker där men det är glest befolkat. SVT har under de senaste 
åren monterat ner sin dramaverksamhet från ca 100 fast anställda till ca 20 
(intervjuperson 2, 4 och 5). Dock finns de flesta kvar men som frilansare 
(intervjuperson 2, 4 och 5).  

Geografiskt kan man se att de flesta stora kanalbolag samt produktionsbo-
lag och mindre bolag ligger i områdena Östermalm mot Gärdet och Friham-
nen. Stadsdelen Östermalm som ligger alldeles nära Frihamnen är centrum 
för många mindre produktionsbolag. De mindre produktionsbolagen ligger 
utspridda från Östermalm över Vasastan och Kungsholmen över Gamla Stan 
och vidare till söder. MTG som är en av de största aktörerna på TV-
marknaden ligger till skillnad från de andra på Ringvägen på Södermalm. 
MTG som ägs av Stenbeckssfären är dels innehållspaketerare (kanaler) som 
sänder från London dels äger de produktionsbolag. Bland annat äger de 
Strix. 

Den största andelen aktörer på TV-marknaden är dock lokaliserade på 
Östermalm, Gärdet och Frihamnen. Stockholms holmar ligger nära varandra 
med goda kommunikationsmöjligheter och kan därmed ses som ett större 
kluster där vissa delar utmärker sig som till exempel Frihamnen. 
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Karta över kunskapsintensiva områden i Stockholm.  
(Källa: Örtquist 2012 Länstyrelsen i Stockholms län) 

Betydelsen av ett socialt kapital inom nätverket 
Liksom tidigare redovisat är min studie inriktad på TV-branschens nätverk 
och dess normer. Jag för ingen diskussion kring inbördes hierarkier. Den 
typen av undersökning inkluderas inte i min studie och är därför överflödig 
att ta in. Begreppet socialt kapital används således utifrån Putnams koncep-
tualisering.  

Shoenberg menar att kulturen inom en organisation blir unika på grund av 
personerna som ingår i den (Coe, Kelly, Yeung 2007). Gemensamma normer 
uppstår inom organisationen eftersom de som finns och arbetar där delar 
tankar och rutiner.  

Bland intervjupersonerna var det tydligt att de både delade normer och 
upplevde att nätverket skapade dessa. Det kan synas på många sätt. Det kan 
gälla val av innehåll och det kan gälla hur man interagerar i produktionen. 
Två exempel togs upp av en intervjuperson. En etisk dimension och en or-
ganisationskulturell dimension. I det här fallet ägs produktionsbolaget av ett 
utländskt bolag. Produktionsbolaget presenterade en idé om ett format delvis 
inspirerat av den svenska produktionen I en annan del av Köping. En reality 
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såpa om några utvecklingsstörda personer i Köping. Det utländska bolagets 
representanter var klart emot konceptet och såg det som högst oetiskt  

”Det är exempel på hur man inom samma organisation men över 
landsgränserna inte har samma uppfattning. Visserligen är det säkert na-
tionellt betingat.”(intervjuperson 2) 

Jag passade då på att fråga om etiken när man gör reality dokussåpor. Är det 
så att etiken angående vad som är lämpligt att visa präglas av en inbyggd 
norm i kulturen eller är de kommersiella krafterna så starka att man ibland 
bortser från etiska normer? Intervjupersonen menade då att normerna om 
vad som är etiskt korrekt eller inte är avhängigt den nationella normen. 
Vidare menade intervjupersonen att kommersiella krafter inte är över-
ordnade etiska normer.  
Det som intervjupersonen ytterligare berörde var normer och rutiner som har 
med beslutsprocessen att göra. I Sverige har medarbetarna större inflytande 
när det gäller val av innehåll.  

“Men det som är tydligt är att här i Sverige inkluderar vi alla i besluten. 
Visserligen är det jag och ledningen och ytterst VD som bestämmer om man 
ska göra ett program men det har hänt att casting och producenter uttryckt 
att de tycker något är stötande och då har vi bestämt att inte gå vidare.” (in-
tervjuperson 2).  

Jag frågade sedan om det var typiskt svenskt eller typiskt för nätverket. Både 
ock svarade intervjupersonen. Generellt är Sverige mer demokratiskt menade 
denne, men i TV-branschen är vi känsliga eftersom allt är projektbaserat. Det 
är därför viktigt att samarbeten funkar smärtfritt. Därför är det viktigt att 
lyssna på dem som ska arbeta i projekten. På det här bolaget är det varje år 
ca 300 personer som kommer och går i olika projekt men bara ca 40 fast 
anställd personal. Således ett tydligt exempel på en fragmenterad produk-
tionsprocess. Intervjupersonen var tydlig med att det är viktigt att alla “talar 
samma språk” ett branschspråk som präglas av gemensamma värderingar. 

Caroline Wigren skriver: “Cultures are not stable and not fixed, but con-
stantly constructed by human beings and are therefore boundless” (Wigren 
2003, s 38). Således kan man säga att aktörerna skapar normerna på ar-
betsplatsen.  

TV - en kunskapsintensiv bransch 
Konstnärliga och tekniska kunskaper utbyts i de rörliga nätverket. Samma 
personer rör sig mellan projekten men i olika konstellationer vilket kan ska-
pa “större kreativitet och utbyte av idéer” (intervjuperson 18). Teknisk kun-
skap sprids inom och mellan nätverk såväl lokalt som globalt. Inte minst 
inom formatindustrin som på senare år fått en alltmer framträdande roll inom 
TV-produktionen.  
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Några bland intervjupersonerna menar att den snabba tekniska utveck-
lingen gör det svårt att överblicka vad tittarna vill ha. Ett sätt att försöka 
anpassa sig är att använda webben och följa bloggar, twitter och sociala 
nätverk och communities (intervjuperson 3, 5,6 och 10). Kozinets (2002) 
delar in de som är aktiva på internet i fyra grupper: “turister”, “minglare”, 
“entusiaster” och “insiders”.  “Turister” och “minglare” är temporära i den 
netnografiska världen medan “entusiaster” och “insiders” är mer aktiva och 
ofta mer insatta i programmen.   

 “Communities tjänar dels till att få en uppfattning om efterfrågan och dels 
om vilka kvaliteter som är eftersökta.” (intervjuperson 3).  

Därmed kan man säga att communities är både marknadsmässigt och 
innehållsmässigt intressanta för producenterna. 

Klustren inom TV-branschen tycks spela en stor roll när det gäller 
anpassningen och kreativa innovationer inom den tekniska utvecklingen. 
Såväl distributionen som konsumtionskanaler har förändrats och möjliggjort 
för många aktörer att verka på marknaden. Allt från indieproduktioner av 
varierande form, innehåll och längd till massproducerade storproduktioner. 
Exempel på det förra kan vara House of Cards och på det senare Idol.  

I multiplattformarnas tidevarv har aktörer på TV-marknaden kommit 
varandra närmare virtuellt  

”jag scannar av nätet flera gånger per dag för nya programidéer, personer 
eller ’buzz’.” (intervjuperson 3).  

Teknikens och distributionens förändrade förutsättningar grundlägger en 
progressiv integration av TV-industrier till ett globalt TV-system som också 
påverkar urval, evaluering och smak. I den globala utvecklingen uppstår 
därför en spänning mellan homogen och heterogen kultur 

Sammanfattning 
TV-industrin har genomgått en strukturell förändring som främst märks i 
kommersialiseringen av mediet. Det har haft konsekvenser för public service 
så till vida att en hårdare konkurrens bidragit till organisatoriska förän-
dringar som syns dels i en krympande personalstyrka med bland annat re-
ducerad dramaavdelning dels i programtablåerna med en uppdelning av 
SVT1 och SVT2. Där SVT1 har ett större inslag av underhållningsprogram 
och SVT2 svarar mot public service kravet om mångfald i utbudet. 

En ökad kommersialisering och framväxten av en formatindustri underlät-
tas i en alltmer globaliserad värld och genom det teknologiska nätverks-
samhällets framväxt. Trots det kan man se att kluster fortfarande är viktiga i 
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den kreativa processen och att produktionen inom TV-branschen till stor del 
byggs på F2F kontakter, upparbetade kontakter, renomée och möten i olika 
sammanhang såväl i en nordisk som en lokal kontext. 

I takt med den ökade kommersialiseringen och tillväxten inom industrin 
har public service krymt i relation till andra TV-kanaler som TV4 och TV3. 
Det får också konsekvenser för inflytandet på innehållsmarknaden. Public 
service som har ett överordnat krav från kulturdepartementet måste anpassa 
sig till marknadens nya villkor och samtidigt leva upp till centrala ansvars-
områden när det gäller innehåll. Som till exempel krav på mångsidiga inslag, 
smala program och granskande program samt lokala anknytningar.  

På innehållsmarknaden kan man också se att SVT ofta får agera “John” i 
Följa John för de andra kanalerna och är en slags outtalad måttstock för 
kvalitet. Vidare har SVT en stabilare och mindre hotad budget eftersom de 
inte är jagade av budgetkrav och vinstmarginaler. Därmed  kan man säga att 
den fria konkurrensen inom TV-branschen är begränsad. 

När det gäller innehållet börjar formatindustrin ta över allt mer. Fler och 
fler program görs utifrån format som säljs runt om i hela världen. Därmed 
har det blivit aktuellt att återigen ta upp frågan om TV-branschens förenkling 
och brist på mångfald. En homogenisering eller “McTV” sprids och skapar 
en likriktning av programinnehåll.  

Samtidigt visar resultatet att innovationsspridning och till viss del nya 
metoder sprids inom nätverken. Nätverkens sociala kapital skapar kunskaper 
som av många ses som kvalitetshöjande. Till exempel teknikens användning. 
Dessutom skapar de nära kontakterna gemensamma organisationskulturer 
som gör att logistiken fungerar på ett mer effektivt sätt. TV-branschen är en 
kunskapsintensiv bransch och därmed beroende av nära kontakter vid eta-
blerandet av produktionen och komplementära produkter. 
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TV-branschen – en balans mellan strukturella och icke 
strukturella krafter 
Resultatet visar att variationen på underhållningsprogram minskat över tid. 
Vidare kan man se att amerikanska program dominerar det totala utbudet på 
innehållsmarknaden. Utifrån det kan man därför säga att globaliseringen av 
TV-marknaden gjort sig påmind i den svenska TV-branschen.  

En vanlig uppfattning gällande globaliseringen av populärkulturen är att 
den drivs av neoliberala krafter som kan ses som homogeniserande. Den 
föreställningen hänger samman med att massproduktionen och masskon-
sumtionen bygger på en ökad handel och spridning över gränser. 
Teknologiska förändringar påverkar beslutsprocesserna som sker på mikro-
sekunder över hela världen. Om, vissa företag dominerar marknaden och 
implementerar starka strukturer finns givetvis risk för homogenisering av 
företagskulturer, dess normer, värderingar och produkter. En passus i sam-
manhanget är att jag gör en distinktion mellan kulturuttryck och ekonomisk 
kultur (vilket finns på flera nivåer globalt, organisationsmässigt och region-
alt). Kulturuttryck kan vara homogeniserande utan att de ekonomiska kultur-
erna är det. Förutsättningarna i den globala ekonomin är dock byggda på 
marknadsekonomiska principer vilkas strukturer präglas av liberala spelreg-
ler som jag ser det. De ekonomiska kulturerna sker på olika nivåer. Från 
globala och nationella nivåer till organisationer och regioner. På mikronivå 
utvecklas egna kulturer som präglar eller präglas av sin geografiska kontext. 
Externa nationella spelregler skapar ett ramverk men organisationernas kul-
tur är mer komplex. Dessa kan i sin tur påverkas positivt eller negativt av 
globala ekonomiska villkor. En liberal marknadsutveckling är därför para-
doxal så till vida att den samtidigt manar till decentralisering och konkurrens 
mellan olika aktörer och därmed mångfald. Men den är också driven av 
vinstmål som skapas genom rationaliseringar. I TV-branschen kan man se att 
produktionen är projektorienterad och man producerar i större utsträckning 
TV-format från den amerikanska marknaden. Dock sker mycket av produk-
tionen i mindre skala eller utifrån en så kallad post-Fordistisk modell (Hearn 
2010, Hesmondhalgh 2006) vilket talar för att en homogenisering skulle 
kunna motverkas. Inom TV-produktionen syns det framförallt inom så kal-
lade nischkanaler och man kan också se att konsumenterna antar en så kallad 
“lean forward” konsumtion i det att den icke-linjära (playfunktion och ned-
laddningar) TV-konsumtionen ökar. 

Utifrån resultaten är då företagskulturen eller organisationskulturen cen-
tral för hur väl företagen anpassar sig och överlever förändrade villkor glob-
alt och nationellt. Horisontella demokratiska företagskulturer tenderar att 
generera bättre överlevnadsförmågor. Således verkar ”bottom-up” präglade 
kulturer ha en starkare genomslagskraft för hållbara företagsstrukturer. Min 
slutsats är således att det är en komplex och svår fråga eftersom den har 
många nivåer och olika övergripande tendenser. Kortfattat kan man dock 
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säga att på en generell global nivå kan man uppfatta en kulturhegemoni ge-
nom en ökad formatindustri som ett dominant uttryck men på mikronivå sker 
något annat. En global värld bär med sig många gemensamma 
förutsättningar men de geografiska kontexterna utvecklar unika former av 
kulturer ekonomiskt, socialt och kulturellt.  

En förklaring till populärkulturens tillväxt de senaste decennierna är glo-
baliseringen. Den har fört med sig ekonomiska fördelar som specialisering 
och produktionsökning av varor vilket lett till ett bredare underlag för kom-
mersialisering av kulturella industrier. Därmed har till exempel annonsmark-
naden ökat och på många områden inom kulturproducerande verksamheter 
spelar reklamintäkter en allt större roll. Man kan därför sluta sig till att popu-
lärkulturen och kanske kultur generellt blivit alltmer kommersialiserat.  TV-
branschen är ett exempel på det. Enligt Mediavisions sammanställning upp-
gick omsättningen till ca 20 miljarder SEK 2011 och beräknas uppgå till 21 
miljarder SEK 2013 (mediavision.se). Vidare ser Mediavision att det finns 
ett utrymme för tillväxt inom TV-branschen.  

Innehållsmarknaden har gått ifrån ett public service uppdrag grundat på 
folkbildningsideal till en kommersiell multikanalmarknad. Asp (2010) pekar 
på två tendenser. Dels har svenskproducerade program förlorat sin ställning 
dels brottas public service med en balansgång av måluppfyllelser gentemot 
publiken och gentemot samhällsintresset. Parallellt ser man att näringen på-
verkas av en global TV-industri inom vilken ett likriktat utbud av format och 
TV-serier sprids. Kritiker ser det som en standardisering av innehållet 
(Adorno 1991, Dunne 2011, Waisboard 2004). Samtidigt skapar en digitali-
serad värld möjligheter för individerna att själva göra val av programinnehåll 
genom webben. Således kan man se en polarisering eller dynamik mellan 
strukturella och icke-strukturella krafter. 

Strukturella krafter 
Den avreglerade marknaden har fört med sig att allt fler aktörer verkar på 
marknaden och det finns tendenser till att några stora aktörer dominerar 
produktionen. Vertikala integrationer av verksamheter leder till att några 
aktörer har tillgång till många olika former av mediakanaler genom sin dis-
tribution. Därmed kan man skönja att makten över TV-branschen liksom 
Hallin och Mancini (2004) presenterar blir alltmer marknadsanpassad. Även 
om public service uppmäter höga förtroendesiffror så finns en tydlig kom-
mersiell trend på marknaden. Huruvida den kommer att ta över eller inte kan 
jag inte bekräfta. Möjligen kan man säga att SVT marknadsanpassat sig i 
större utsträckning och på så sätt förstärks den kommersiella trenden. 

Ett annat exempel på strukturella krafter är utvecklingen av TV-format. 
TV-program blir allt mer globaliserade och börjar likna varandra från land 
till land (Waisbord 2004). Det beror på att TV-format inte längre stannar 
inom varje lands gränser eftersom en internationell handel med populära 
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programformat uppstått. De anpassas efter olika kulturella behov hos pub-
liken och på så sätt kan en världsomfattande publik uppskatta ett och samma 
programformat (Keane, Moran 2008, Waisbord 2004). En slags rationaliser-
ing som bygger på instrumentella krav som standardiserade manus, tittar-
siffror, lönsamhet och tillväxt. 

Många av intervjuerna bekräftade den utvecklingen. Formaten inom un-
derhållning är mer och mer vanliga. Dels köper man in format som adapt-
eras. Dels säljer man TV-serier för adaptering till andra länder och skapar 
därmed en formatmarknad. Vidare investerar bolagen i egen formatutveck-
ling i allt högre grad.  Intervjuerna pekade enhälligt på en marknadsinriktad 
trend oavsett om det är public service eller kommersiell produktion. 

Asp (2010) pekar på att det finns en trend att underhållningsutbudet blivit 
alltmer ensidigt. När det gäller innehållet visar resultatet att formatmarknaden 
och rationaliseringskrav är överordnade i produktionen. Det kan bero på att 
den svenska marknaden är mycket mindre vilket gör att det är svårare att 
uppnå kvalitetskrav som lönsamhet. Möjligen kan man se ett samband med 
formatindustrins tillväxt och kommersialismens ökade inflytande över 
produktionen som orsaker till den utvecklingen.   

Här skiljer sig dock public service från de kommersiella kanalerna efter-
som de delvis lyder under instrumentella kvalitetskrav. Innehållsutbudet ska 
präglas av mångsidighet och program med utbildningssyfte. Asp (2010) 
visar i sin rapport att SVT2 och kunskapskanalen har bidragit till ett bredare 
utbud av smala program. Men på den kommersiella sidan är trenden motsatt. 
Därför kan man dra slutsatsen att en liten marknad som Sverige riskerar än-
nu mer likriktning av program om den kommersiella delen av produktionen 
får större andelar av marknaden.  

Icke-strukturella krafter 
Ett exempel på icke-strukturella krafter är den digitaliserade spridningen av 
program. Allt fler konsumenter kan numera ladda ner, använda playfunktion-
er och göra egna aktiva val av program. Därför kan man se att distributions-
kanalerna blir fler och spridningen av innehållsmarknaden är mer fragment-
erad. 

Caldwell (2009) ser en alltmer mångsidig produktion av såväl smala som 
breda program inom TV-produktionen. Utifrån hans studier över den ameri-
kanska marknaden ser han att den gamla massmediala kritiken med 
förgrundsgestalter som Adorno och Horkheimer spelat ut sin roll. Den 
kritiken, menar han, riktades mot de stora TV-bolagen som hade oligarkiska 
strukturer. Idag är det fler aktörer på marknaden och där de sociala nätverken 
inom produktionen får allt större inflytande (Caldwell 2009 sid 161) Som 
Chris Andersson myntade “When the tools of production are availale to eve-
ryone everyone becomes a producer” (Andersson 2006 sid 73).  
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Resultatet av intervjuerna bekräftar till viss del den bilden. Nämligen att 
den alltmer flexibla och rörliga TV-produktionen skapat kreativa lösningar 
inom processerna och tekniken. Processerna präglas av temporära konstella-
tioner inom nätverket som avlöser varandra. Tekniken och det audiovisuella 
mediet uppvisar många fler dimensioner än tidigare och möjliggör estetiska 
uttryck i bilden och berättandet. Fragmenteringen av produktionen leder till 
att nätverkens betydelse för produktionen och innovationerna inom den växer. 
I och med att tekniken också utvecklas snabbt blir F2F kontakterna viktiga för 
att sprida kunskapen inom nätverket. Det leder till att närheten är av stor 
betydelse för TV-branschen. I egenskap av en kunskapsintensiv näring skapar 
TV-branschen ett lokalt kluster beläget i Stockholm och med hög koncent-
ration till Frihamnen. 

Den svenska TV-branschen – ett nätverk i ett 
fragmenterat produktionsfält 
Ursell (2000) visade i sin studie att avregleringen inom BBC ledde till en 
markant ökning av mindre företag. Om man ser på utvecklingen i Sverige 
under 90-talet kan man skönja liknande mönster. Således kan man se två 
trender. Dels har marknaden växt med fler kanaler och fler producenter. Dels 
har antalet frilansare som är anpassningabara ökat. Ekonomiskt realiseras 
således produktionen men det innebär allt osäkrare arbetsvillkor och skapar 
en volatil arbetsmarknad för de som ingår i den.  

TV-branschen i Sverige har ursprungligen hört hemma inom en offentligt 
finansierad sektor styrd och reglerad av staten. Under 90-talet liberaliserades 
TV-marknaden och i dess spår har nya produktionsvillkor uppstått vilka vilar 
på marknadsekonomiska premisser. De största aktörerna bland produk-
tionsbolagen är Meter, Strix och Jarowskij. Bland TV-kanalerna är de så 
kallade Big5 störst. Sedan finns ett antal mindre aktörer såväl produk-
tionsbolag som TV-kanaler. På den nya innehållsmarknaden skapas alltfler 
produktioner i projekt där aktörerna ingår i olika konstellationer. Därmed har 
produktionsvillkoren gått ifrån en Fordistisk struktur till en post-Fordistisk 
struktur vilket skapat en fragmentering av produktionen.  

Fragmenteringen av produktionen berördes av många intervjupersoner 
samt av personerna under observationen. Fördelarna som lyftes fram var att 
produktionen blir rörligare och att utbytet av kunskaper inom nätverket blir 
mer flexibla. Det kan vara bra för innovationer inom exempelvis tekniken 
och hur den utvecklas och kan användas. Nackdelen kan vara att en liten 
marknad som Sverige skapar osäkra arbetsvillkor vilket riskerar att leda till 
att vissa kunskaper blir underrepresenterade.  

Under arbetsintensiva perioder händer det att man rycker in vem som helst. 
“Även till kamerajobb – vilket inte är så bra” (intervjuperson 24). Ett annat 
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exempel är när man tar in 17-åringar utan utbildning för transkrib-ering till 
TV-program (intervjuperson 23). Utifrån sådana aspekter kan man dra slut-
satsen att det finns en risk för urholkning av såväl kompetens som kvalitet när 
instrumentella kvalitetsaspekter som lönsamhet dominerar besluten.  

I en kommande bok Spec-World, Craft-World, Brand World av John 
Thornton Caldwell diskuterar han just de alltmer fragmenterade produk-
tionsprocesserna utifrån amerikanska villkor (föreläsning Caldwell 26 ok-
tober 2013) Tendensen enligt honom är att TV- och filmindustrins arbets-
villkor kan komma att följa samma mönster som musikindustrin. Men till 
skillnad från musikindustrin är dock de virtuella möjligheterna begränsade 
eftersom produktionen kräver scenografiskt formbara platser.  

Därmed tror jag att man fortfarande kan räkna med fysiska kluster och 
inte bara virtuellt nätverksbaserade kluster. Man kan därför anta att sam-
lokalisering, förtroendebaserade F2F kontakter och gemensamma normer är 
viktiga för TV-branschen. 

Nätverket som en dynamisk plats för produktionen 
Enligt intervjupersonerna är det viktigt att ha fysisk närhet till den/de man 
ska samarbeta med. Det gäller såväl små som stora bolag. Vidare sker många 
kulturevenemang i Stockholm där man möts och utbyter idéer. “Ibland blir 
det ett jobbyte på minglet” (intervjuperson 11).  

Att nätverken har betydelse är tydligt men också att samma personer byter 
plats inom nätverket vilket gör att det är samma personer som verkar inom 
branschen. Nära relationer och tidigare erfarenheter mellan aktörerna skapar 
en hög grad av förtroende. En faktor som såväl Ursell som Lantz lyfter fram 
i sina studier och som också bekräftas av intervjupersonerna och observa-
tionen. Konkret innebär det en riskminimering vilket gör att man helst sa-
marbetar med personer som har ett gott renommé.  

Ett gott renommé bygger på erfarenhet och sprids inom klustret. Därmed 
blir det naturligt att söka inom sitt eget nätverk eftersom det upplevs som ett 
tryggt val: 

 “Om ett projekt är underfinansierat eller om det är oprövat är det viktigt 
och till och med en kvalitetsstämpel att ta in folk med gediget rykte som man 
känner igen. Då gäller det att ‘safa’.” (intervjuperson 21).  

Sammantaget kan man se att nätverken inom klustret är viktiga för produk-
tionen. Vidare kan man se att även om det skett en maktförskjutning från 
statlig styrning till kommersiell styrning är nätverken desamma. Konstellat-
ionerna kan vara olika och rörligheten inom dem anpassas till marknadens 
villkor. Det finns en tydlig förtroendebaserad kultur där relationerna och 
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ryktet spelar stor roll för produktionen. Därmed utvecklas en hög grad av 
samförstånd inom TV-branschen. 

Utifrån kvalitetsanalysen som jag redogör för i nästa kapitel kom jag fram 
till att vikten av kunskaper inom många olika områden och en i många 
gånger snabb produktion kräver närhet mellan aktörerna. TV-branschen är 
en kunskapsintensiv bransch och som sådan blir det viktigt för aktörerna att 
verka nära varandra. Ytterligare ett tydligt mönster var att projekten på alla 
nivåer byter aktörer. Det skapar vad som kallas ett ”kluster buzz” (Bathelt, 
Turi 2011). Inom en liten marknad som Sverige där produktionen sker mel-
lan aktörer som känner varandra utvecklas en reciprokitet inom nätverket. 
Nära samarbeten kan därför skapa en norm vilken kan ligga till grund för 
defintionen av kvalitetsbegreppet.  

Normbildning inom nätverket 
Intervjupersonerna visade sig ha stor samstämmighet i defintionen av kvali-
tets-TV. Samtliga var också överens om att normbildingen delvis föds inom 
branschen och den kan synas i produktionen. Två områden var särskilt fram-
trädande när det gäller normbildningen. Organisationskulturen och samför-
ståndet om kvalitetsaspekter gällande den kulturella verkningsgraden.  

Man kan här tala om en gemensam organisationskultur som är starkt för-
ankrad hos aktörerna. Eftersom produktionen är mer fragmenterad kan man 
säga att den gemensamma organisationskulturen är ännu mer viktig. Allt fler 
fragmenterade produktioner innebär att konstellationer bryts upp och om-
formas. Ibland sker produktionerna parallellt. Vilket innebär att personer kan 
ingå i två projekt samtidigt. Då är det oerhört centralt att det finns en gemen-
sam norm kring hur processerna ser ut. Något som också var tydligt under 
observationen.  

När det gäller den gemensamma normbildningen kring innehållet tror jag 
att det kan bero på två saker; dels marknadsanpassningen dels ett gemensamt 
bildningsideal. Branschen har blivit mer marknadsanpassad och public ser-
vice verkar sida vid sida med de kommersiella kanalerna. Nissen uttrycker 
public service som ”the Scylla of populism and the Charybdis of elitism” 
(Nissen 2006 sid 65). En intressant iakttagelse som väl illustrerar avregle-
ringens konsekvenser för public service och dess uppdrag i en tid då 
samproduktioner och kamp om tittarsiffror blir allt vanligare bland aktörer-
na. Vilket talar för en högre grad av likriktning generellt. Vidare ingår de 
olika aktörerna i olika projekt med varandra. Man byter jobb, arbetar med 
samma produktioner och konkurrerar. Eftersom public service i många avse-
enden varit den del av marknaden som verkat längst tid lever traditioner kvar 
och förs vidare (intervjuperson 25).  

Däremot är den så kallade kulturella verkningsgraden (några av intervju-
ersonernas egen benämning för program) präglad utifrån gemensamma tradit-
ionsbundna ideal. En naturlig följdfråga är vad dessa traditionsbundna ideal 
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inbegriper? Delsvis har jag fått fram svaret och som jag redogör för i följande 
kapitel. Det som är gemensamt är att man kan ana ideal kopplade till högkul-
turens kunskapsområden inom framförallt drama, litteratur och film. Men 
även konst och musik. Vilket kan vara ett resultat av en bildningstradion som 
alla bär med sig inom nätverket. En bildningstradition med rötter i folkbild-
ningens ideal vilka växte fram sida vid sida med public service. Detta ideal 
kan också sägas utgöra ett kulturellt kapital. 

Ett annat exempel på normbildning är att oavsett om det är public service 
eller kommersiella kanaler så är tittarsifforna ett viktigt mått när det gäller 
utbudet. Ett exempel på en instrumentell kvalitetsaspekt som marknaden 
anpassar sig efter. Det sker i högre grad inom den kommersiella TV-
marknaden där kraven på lönsamhet är större och direkt relaterade till an-
nonsmarknaden. Den är i sin tur direkt kopplad till tittarsiffrorna.  

Inom public service är det annorlunda. Där används också tittarsifforna 
men olika program har olika målsättningar. Har man nått den förväntade 
tittarsiffran så har man instrumentellt sett uppnått målen och därmed säkrat 
en kvalitetsaspekt. Detta förhållande ger public service lite friare händer i 
sina produktioner. Av vissa i branschen ses SVT som ”John” i Följa John. 
Funkar det är det värt att pröva kommersiellt. På så sätt menar många såväl 
från public service som från den kommersiella sidan att SVT har en större 
möjlighet att smyga in nytt och styra produktionen. Eftersom SVT inte är 
lika beroende av tittarsiffror. Åtminstone inte på ytan. Min invändning är att 
SVT är det. Skälen är att marknaden är liten och det instrumentella uppdra-
get går ut på att public service ska nå tittarna. Om ingen tittar har man i reali-
teten inte klarat det instrumentella kvalitetskravet. Därför är det svårt för 
SVT att inte se tittarsiffrorna som en viktig och drivande kvalitetsaspekt. 

Summering 
Konklusionen är att även om det skett en maktförskjutning från ett ”top-
down” perspektiv från statlig styrning till kommersiell styrning så finns det 
ett tydligt kluster med ett nätverk som påverkar utbudet. Frågan är om makt-
förskjutningen av TV-branschen har påverkat nätverkets preferenser och 
val? Om TV-branschen drivs av kommersiella krafter följer att valet av utbud 
är beroende av variabler som har med ekonomiska intressen att göra. I den 
kommersiella TV-branschen är sponsring och reklamintäkter avgörande och 
för att garantera intäkterna måste man ha tittarsiffror. Public service drivs inte 
av vinstintresse men för att kunna försvara sin produktion är tittarsiffror ett 
mått man använder sig av (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, Jutterström 
2008, Intervjuperson 19). 

Jutterström skriver att ”Människor har i dag ett allt mer individualistiskt 
beteende” och att människors gemensamma behov och intressen kommit i 
kölvattnent (Jutterström 2008 s 151). Den motkraft till kommersiella intres-
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sen som public service en gång hade har under de senaste decenniet försva-
gats vilket går i linje med Hallin och Mancinis slutsatser. Jutterström menar 
vidare att statsmakterna utgår ifrån den kommersiella TV-branschens vinst-
målsättningar vilka uppfylls bättre med underhållninginriktade program. Den 
avreglerade marknaden har därmed förändrat spelreglerna och liberaliserat 
massmedia. Två konkreta exempel är produktionsvillkoren och tittarsiffror-
nas betydelse. 

Jag har kommit fram till att marknaden generellt domineras av program 
av underhållande karaktär. Vidare har den avreglerade marknaden fört med 
sig att tre aktörer dominerar produktionen. Dels de största produktionsbo-
lagen, dels the Big5 samt övriga små till medelstora bolag. Dessa samarbetar 
dock i väldigt hög grad och SVT som en stor aktör har minskat sin så kallade 
inhouse produktion och köper in eller har samproduktioner i högre grad. En 
fragmenterad produktion har därmed uppstått där aktörerna interagerar i 
olika projekt. Det har lett till ett gemensamt produktionsfält inom vilket en 
gemensam normbildning kan ta vid. Det talar för att det finns likheter i 
defintionen av kvalitet. Men olikheterna ligger i hur kvaliteterna viktas hos 
olika aktörer och i olika projekt eftersom de externa villkoren skiljer sig åt. 

 
Figur 3. En avreglerad marknad där konstellationer av aktörer sammanstrålar i 
produktionen. Ett produktionsfält uppstår inom vilket normerna för produktionen 
och programinnehållet formas. 
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KAPITEL 6 
 

Produktionen på plats 
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SKAPANDET AV KVALITET: ETT HANTVERK 
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En observation av TV-serien äkta människor 
För att komma närmare personerna och själva produktionen har jag förutom 
intervjuerna observerat en inspelning av den svenska TV-serien Äkta Män-
niskor. Mycket av det osagda kan komma fram under observationer. Den 
syftar därför till att försöka se dimensioner vilka annars kanske inte syns 
men som kan ha betydelse när man försöker greppa kvalitetsbegreppet uti-
från olika perspektiv. Såväl instrumentella som dynamiska kvalitetsaspekter 
kan då komma fram. 

Beskrivning av serien 
Äkta människor är en svensk sciencefictionserie. Manusförfattaren är: Lars 
Lundström (Matador) och exekutiva producenter är: Hans Widman (Mata-
dor) och Christian Wikander (SVT). I Sverige har kritiken varit blandad och 
tittarsiffrorna ljumma. Däremot exporteras den. Ett 50-tal länder har köpt 
rättigheterna att visa den första säsongen och i Frankrike och Tyskland finns 
fanclubs. I Storbritannien gör bolaget Kudos Film & Television en remake 
och därmed har serien också blivit ett format. 

Seriens berättelse utspelar sig i ett framtida Sverige. Människoliknande 
Hubotar (humanoid robot) har skapats och kan utföra alla möjliga sysslor. 
Fler och fler arbeten utförs av Hubotar. Som hushållsarbetare ses de som 
statussymboler men som fabriksarbetare ses de som hot av den konkurre-
rande mänskliga arbetskraften.  

Tre konflikter kan ses i berättelsen. En är att människorna skapar en mo-
trörelse som kan liknas vid politiska främlingsfientliga partier och ideolo-
gier. En annan dimension är den filosofiska frågan om vad en människa är? 
Kan hubotar utveckla känslor och kan de transformeras till vår mänskliga 
värld på ett andligt plan? Den tredje dimensionen är motståndsrörelsen bland 
hubotarna själva. Hubotar som frigjort sig ifrån sin mjukvara och löper amok 
i samhället.  

Frågorna är starkt knutna till såväl filosofiska resonemang som nutida 
konflikter som främlingsfientlighet och utanförskap. I den andra säsongen 
fördjupar berättelsen den filosofiska dimensionen om vad en människa 
egentligen är. Kan känslor programmeras eller inte? När uppstår ett virtuellt 
liv? Resonemangen som serien tar upp kan också relateras till aktuella sam-
hällsämnen som HBTQ rörelsen och hur en heterogen normbildning margin-
aliserar grupper. Transhumanisterna är en organisation som vill likställa 
hubotar  och människor. På så sätt har serien uppfyllt många av de tradi-
tionella krav på innehållets kvalitet som tidigare forskning pekar på (Feuer 
2011, Geraghty 2003). Här finns ett tydligt samhällsengegemang som är 
aktuellt och en traditionsbunden filosofisk grundfråga med många referenser 
inom litteratur, filosofi och aktuella samhällsfrågor. 
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Förarbetet 
Innan inspelningen besökte jag kontoret där planeringen tar vid. Flera 
konstellationer av förarbetet sker utifrån olika personers uppdrag. Det kan 
gälla scenografi, regi, casting, ekonomi och logistik. Förarbetet är viktigt får 
jag veta. Där skapas en helhet och där kan man sedan bryta ner processen till 
enskilda projekt som sedan pusslas ihop igen. Gemensamt för personerna är 
att de känner varandra, från tidigare projekt och i olika sammanhang. Er-
farenhet och ett nätverk av direkta och indirekta kontakter byggda på känne-
dom och renommé utmärker konstellationen. Liksom forskningen inom 
nätverksteorier ger uttryck för (Granovetter 2005, Neff 2005, Grahber 2004,  
Ursell 2000). 

Jag var med på inspelningen av det sista avsnittet i andra säsongen. Ar-
betet med att filma och producera en serie görs utifrån ett på förhand bestämt 
schema. Varje scen filmas enskilt och utan kronologi. Produktionsledaren 
planerar projektet baserat på en mängd faktorer. Hur många skådespelare ska 
vara med i varje scen? Vilken scenografi krävs? Är det studioscen eller in-
spelat på annan plats? Vad gör man om vädret inte passar för 
utomhusscenen? Hur ser skådespelarnas schema ut? Många skådespelare 
arbetar med andra projekt samtidigt vilket innebär att alla inte kan vara på 
plats samtidigt. Planeringsarbetet med den här typen av logistik måste göras 
med stor noggrannhet och eftertanke.  

Logistiken är viktig för att få arbetet att fortlöpa på ett smidigt sätt och för 
att utnyttja budgeten maximalt. Mindre spill ger pengar till annat. Exempel-
vis skådespelare, regissörer, foto och ljud.  

 “Det ska synas att man investerat i ett program. Kvalitet är när man ser 
pengarna i produktionen.” (intervjuperson 11) 

Flera av interjupersonerna menade att helheten och alla delar av produktio-
nen var avhängiga för kvaliteten. En person uttryckte att den store auteuren 
inte var så viktig. Visserligen kan man säga att talang och exceptionell 
begåvning ger mervärde men utan det goda hantverket i alla led får man inte 
den helhet som krävs i en bransch som är mer industriell till sin karaktär. Det 
vill säga det är inte bara den goda konsten utan också en produktion som ska 
skapas och genomföras. Man kan inte utelämna någon del i processen. Alla 
delar fyller en funktion och tillsammans skapas en produkt. Möjligen kan 
delarna viktas olika beroende på organisationens krav på måluppfyllelse 
(intervjuperson 11).   
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Scenen som plats

”Scenography is: ‘The visual space of the performance conceived through an 
idea, shaped into a physical and architecutal whole.’ (Miodrag Tabacki, Yu-
goslavia in Howard 2002 xvi)

En tidig morgon i juli 2013 låg morgondaggen kvar och solen sken när jag 
begav mig till inspelningsplatsen. Grönskan omgav Stockholms Rådhus 
belägen längs Scheelegatan 7 på Kungsholmen. Byggnaden i nationalroman-
tisk stil ritades av arkitekten Carl Westman och interiörerna utfördes av 
skulptören Gunnar Sandman och hans bror Aaron. En offentlig plats som 
omvandlats till en inspelningsplats. Knappt märkbart på utsidan sånär som 
på en lastbil och extra kablar som dragits längs huskroppen.  

Jag slogs av hur en plats kan ha tre dimensioner. Platsen i sig blir en scen. 
Parallellt med filminspelningen i en av rättsalarna pågick arbetet på Rådhu-
set som vanligt. En plats blev två arbetsplatser för en dag. Men i våra TV-
apparater är platsen en annan. En fiktiv plats där en berättelse om existen-
tiella och mänskliga problem tar vid.  

Tre intressanta aspekter kan tas upp när det gäller scenen i rådhuset. För 
det första scenografins roll vid val av plats. Här spelar platsen och interiören 
en väsentlig del av bildframställningen. Inga ord behöver sägas, inget ljud 
behöver läggas till. En rättsal med en interiör från jugendperioden har skapat 
en miljö som upplevs av betraktaren och utgår ifrån dennes referensramar.  
Upplevelsen av denna plats varierar förmodligen från person till person och 
därmed uppstår en dynamik.  

Vissa attribut kanske kan vara universella, medan andra kan vara högst 
individuella och rent av fenomenologiskt betingade. Exempelvis om be-
traktaren själv arbetar i en dylik miljö eller har varit där i egenskap av 
målsägande eller åtalad. Här kan DiTommaso’s (2002) tankar om TV-estetik 
vara relevant att betänka. Det kan finnas en relationell dimension av den 
förmedlade bildens verkan hos betraktaren vilket i sig kan ses som en 
kvalitet. 

Betraktarens möte med scenografin kan på så sätt ses som ett möte med 
vilken bild som helst och därmed skapa en kvalitet för betraktaren. För sce-
nografen har den ett instrumentellt syfte och det är att ge berättelsen en geo-
grafisk kontext så att scenens innehåll och budskap blir trovärdiga. Just det 
här kan vara intressant. Är det så att det finns universella normer för hur ett 
offentligt rum gestaltas? Kan samma händelseförlopp uppfattas på olika sätt 
beroende på den plats där det sker?  

En annan dramatisk dimension av bildens eller scenografins betydelse är 
när dialogen har en central funktion. Ibland är scenen ett slagfält. I ett sånt 
läge sägs inte särskilt mycket. Ofta kan man se att scenograferna och regis-
sörerna har hämtat bildspråket från konstens panoramamålningar och 
därmed skapat en plats för skådespelet.  
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Men dialogen kräver ett annat rum. Som form fungerar en rättsal väldigt 
väl med dialogen som jag ser det. Det blir enkelt för betraktaren att följa 
resonemangen och det är logiskt att dialogen följer rummets schema. 
Därmed kan rättsalen som rum bära upp dialogen och föra berättelsen 
framåt. Rummet i sig kan fylla en funktion för att forma dialogen och den 
dynamik som sker i skådespelet. 

TV-skärmen kan också ses som ett rum eller en plats. Där scenen rullas 
upp och ger berättelsen liv. Varje betraktare har sitt förhållande till bilden i 
skärmen. Ett rum i ett rum. Den bilden är programmerad av någon annan. 
Som utifrån olika krav, såväl instrumentella som dynamiska, skapat ett rum 
för berättelsen. Den serveras till tittarna i deras hem, dator eller smart phone. 
Genom kamerans lins uppstår ytterligare ett rum. Hur det upplevs eller 
bedöms ligger hos betraktaren. 

Genom kamerans lins 
Innovationerna inom fotografins teknologi har genom digitaliseringen skapat 
nya möjligheter för arbetet i praktiken. Tidigare var regissören i allt högre 
grad ibland rent av ovetande om hur den rörliga bilden till sist skulle se ut. 
Regissören verkade i rummet tillsammans med skådespelarna och såg den 
genom filmkamerans lins. Idag kopplas filmkameran direkt till en bildskärm 
så att regissören kan se bilden direkt. Den rullas upp omedelbart med hjälp 
av den digitala tekniken. Vissa menar att det skapat en försämring för foto-
grafens konstutövande och tagit bort en dimension av utformningen. Andra 
menar att skapandeprocessen tjänat inte bara ekonomiskt genom effektivis-
ering utan också i det att regissören på ett mer direkt sätt kan påverka 
scenen, bilden och berättelsen (intervjuperson 24). 

Alla vet sin plats 
Den här dagen var det trångt i rättsalen. Sällan brukar scenerna ha så många 
involverade samtidigt. 14 skådespelare, 20 statister, 2 regissörer, 1 skripta, 2 
kamera, 1 B-foto, 2 fotoassistenter, 2 ljudtekniker, 3 sminköser, 1 “Fad”, 1 
statistansvarig, 1 regiassistent, 1 projektledare, 1 producent, 1 fotograf och 
jag. Det var trångt. Bland kablar, stativ och reflexskärmar rörde sig alla in-
blandade. Scenen i rättsalen tog vid i själva rättsalen men regissörena följde 
scenen från ett rum bredvid eftersom alla inte fick plats. Med teknikens hjälp 
kunde de sitta i ett annat rum med skriptan och följa varje tagning. 

En central del när så många är involverade är att tidsschemat håller. Allt 
från smink till tagningar till raster och avslut. “Fad” (first assistant director) 
har en stor uppgift att fylla för att åstadkomma detta. Det proffessionella 
arbetet och dess kvalitet syns inte bara i produkten utan också i processen.  

Dels finns ekonomiska krav att leva upp till. Man vill ha så lite spilltid 
som möjligt. Dels är det rent praktiska krav när man befinner sig på en annan 
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och särskilt offentlig plats. Då är det viktigt att utnyttja tiden väl. Men pro-
cesserna är också viktiga för helheten och aktiviteten i  det som pågår. En 
bra logistik och ett tydligt schema leder till ett bättre resultat eftersom alla 
vet vad de ska göra och när.  

Mellan tagningarna 
En “Fad” styr upp varje tagning. Alla är med på den disciplin som krävs. 
Ibland kommer ett oväntat ljus från ett av de höga fönstren som måste 
skuggas. Genast vet fotoassistenten vad som ska göras och alla samspelar i 
det trånga utrymmet.  

Mellan tagningarna är det små pauser. De styrs med järnhand av “Fad”. 
För när tagning sker då ska det vara tyst. I den första pausen berättar en per-
son att en bra produktion handlar om många saker.  

 “Dels berättelsen. Den måste ha flera bottnar och beröra tittarna. Gärna 
med samhällsaktuella ämnen. Sen måste man tänka på målgrupperna. TV vill 
nå så många som möjligt. Helst lägereldar. Därför anpassar man både 
innehåll och format utifrån vad som historiskt brukar funka. Det är inte alltid 
det är så. Särskilt idag. Man måste anpassa sig snabbt. I USA är de bättre på 
det. Där görs de flesta serier kronologiskt och producenter och regissörer 
kan kontinuerligt förändra både berättelse och ibland till och med 
skådespelare utifrån tittarmätingar. I Sverige arbetar vi inte så. En anledning 
är att budgeten är mindre här. En mindre marknad ger mindre pengar och då 
måste man planera arbetet på ett annat sätt. Därför är också förmågan att 
utnyttja budgeten en aspekt av kvaliteten som vi ser det.”(intervjuperson 26)  

Nästa scen. En av hubotarna ska vittna. En sekund tidigare satt hon och 
skrattade och berättade livfullt om något. När kameran går på är hon överty-
gande i sin roll som hubot. För att övertyga måste små skådespelartekniker 
användas. Rörelserna ska vara robotliknande och allt ska hänga ihop och 
samtidigt se helt naturligt ut. För en hubot i alla fall. Replikerna sitter för 
alla. Det blir bara en omtagning. Sen är det lunch. 
I ett av de angränsande rummen finns smörgåsar, frukt, kex, kaffe, te och 
vatten. Jag slår mig ner och talar med kameramännen. En av dem har varit 
med från den tid då SVT hade en egen fast ensemble och TV-teater produk-
tion.  

“På den tiden var vi 100. Idag är vi bara några få kvar. Det var lugnare då 
och mer kontinuitet i produktionerna eftersom det pågick produktioner hela 
tiden. Idag är allt mer tillfälligt. Ibland är det så mycket jobb att man knappt 
hinner och vissa perioder är det ingenting.” (intervjuperson 24)  

Den andra kameramannen är yngre och frilansar själv. Han tycker att det är 
skönt med långa pauser från jobb. Eftersom man är fri att göra vad man till 
under perioder.  
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“För då kan man resa iväg ett par månader. Men, ibland är man stressad 
eftersom man inte vet när nästa jobb ska ta vid.” (intervjuperson 25)  

Produktionen och dess villkor har förändrats och bekräftas i samtalet. Jag 
frågar då hur viktiga kontakter är:  

 “Superviktiga”, svarar den yngre killen “utan kontakter inget jobb. Ofta får 
man nya jobb på det jobb man har just nu. Om du förstår vad jag menar.” 
(intervjuperson 25) 

Vikten av att känna folk i branschen och skapa ett rykte är alltså väldigt 
påtagligt liksom mycket av forskningen tyder på (Granovetter 2005, Grahber 
2004, Neff 2005, Ursell 2000) 

Skådespelarna kommer in. Växlar några ord och tycker att det är kul att 
någon från universitetet är där och intresserar sig för deras jobb. Två av 
skådespelarna ska iväg till repetition på stadsteatern kl 18. Det gäller att 
hålla tiden. Inspelningen fortsätter. 

Kreativitet inom ramarna 
Eftermiddagen fortlöpte enligt schema. Det jag slogs av vad hur väl 
synkroniserat allas olika uppgifter var. Skratt, allvar och en öppen stämning. 
Inga demoniska regissörer. Det kändes som en produktion i dialog där allt 
från ljus- och ljudsättning till dramat bearbetades. Rörelsemönstren hos 
skådespelarna regisserades och sminköserna var på plats för att rädda varje 
glansigt ansikte i eftermiddagssolens stigande värme. Kl 17.15 före schemats 
tidsplan avslutades arbetet. Regissörerna var nöjda och hade fått med sig allt 
de behövde och jag promenerade ner för Schelegatan till tunnelbanan och 
åkte hem. En bra dag med många intryck. 

Reflektion 
Berättelsen eller om man vill texten lyftes fram av en av intervjupersonerna. 
Flera dimensioner måste finnas och referenserna ska nå många. Tittarna ska 
kunna känna igen sig och bli gripna av berättelsen. Caldwell (2009) tar upp 
narrativet som en kvalitetsaspekt som lever kvar. Enligt honom är den starkt 
kopplad till de gamla stora bolagens oligarkiska makt. En slags nostalgi vil-
ket även Geraghty (2003 sid 31) är inne på. Hon ser just nostalgin som ett 
hinder för utvecklingen av en TV-kritik i det att mediets pågående utveck-
ling inte lyfts fram. I TVs begynnelse lånade man mycket ifrån filmen och 
därmed hänger många kvalitetsaspekter kvar från den tid då TV-mediet 
föddes. Men nu har produktionsformerna ändrats och möjligheterna är fler. 
Därför menar Caldwell (2009) måste man tänka om. Mycket som görs på 
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indiebasis är bättre på att fånga teknikens nya möjligheter och kan därmed 
hitta nya narrativ enligt honom.  

Det faktum att tekniken förändrats kom fram i observationen. Men två 
synsätt återgavs av kamerateknikerna som jag talade med. Den ene som varit 
med sedan den tid då SVT hade en dramaavdelning upplevde att det hade 
blivit sämre. Förr var produktionen präglad av kontinuitet och stabilitet. På 
den tiden återkom samma regissör och manusförfattare. Skådespelarna var 
del av en stående ensemble och det producerades många pjäser för TV. Den 
traditionen är borta nu.  

En annan sak som han tog upp gällde tekniken. På många sätt har den 
blivit bättre och i vissa TV-serier lägger man ofta tid på den delen. Men, i 
viss form av produktion som till exempel nyheter har man investerat i en 
robotkamera. Det har gjorts för att spara personalkostnader. Han menade att 
då tappar man en viktig dimension i framförandet. Nyheterna blir mindre 
levande och rapporteringen tappar i kvalitet (intervjuperson 25). Mycket av 
dynamiken i produktionen finns i det levande materialet. Det vill säga sam-
spelet mellan den som filmar och den som agerar. 

Den andra kameramannen menade att det var skönt med projekt-
anställningar. Han hade aldrig haft en fast anställning. Jobben kan hopa sig 
men man kan ta långledigt också och det uppskattas mycket eftersom det 
inger en känsla av frihet. Även om det kan vara lite otryggare (intervjuper-
son 25).  

De fragmenterade arbetsprocesserna innebär också att man måste planera 
och strukturera arbetet på ett annat sätt eftersom de delas upp. Ett 
kvalitetskrav är också att projekten lyckas få en ekonomi som går ihop och 
att logistiken fungerar vilket framhölls av intervjupersonerna under observa-
tonen. En serie byter också regissörer mellan avsnitten vilket gör att au-
teurens roll inte är lika framträdande. Berättelsen är därför beroende av flera 
delar i processen. Caldwell (2009) menar att den nya produktionen präglas 
av “collective and embodied social communities” (Caldwell 2009 sid 161). 
Vilket innebär att nätverken och personerna som arbetar med produktionen 
har ett stort inflytande på produktionens utformning och kvalitet.  

Skapandet av kvalitet: ett hantverk 

“Kvalitet landar i en serie krav vilka kräver tid och tanke för att kunna fylla 
den komplexa materian.” (intervjuperson 17)   

 
Min utmaning var att försöka fånga hur de som arbetar i branschen på olika 
nivåer och med olika uppdrag bedömer kvaliteten i sin produktion och vilken 
betydelse kvaliteten har för produktionen. Utifrån intervjuerna och observa-
tionen har jag förenklat resultatet i en modell. Intervjuerna och observa-
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tionen visade tre temata, kulturell verkningsgrad, processer och teknologi. 
Inom dessa temata var vissa aspekter frekvent återkommande bland intervju-
personerna. Vidare framkom det att aspekterna viktades olika beroende på 
intervjupersonernas uppdrag som kan kopplas till kulturell och ekonomisk 
pol. Kunskaper som erfarenhet, hantverk och redigering genomsyrade in-
tervjupersonernas syn på hur kvalitetsaspekterna och därmed hur kvalitet ska 
uppnås.  

 

 
Figur 2.  Temata av kvalitetsaspekter utifrån intervjupersonernas mest frekventa 
svar. 

Kulturell produktion kan ses som en produktion utifrån två poler som 
beskrivits i andra kapitlet. En ekonomisk pol och en kulturell pol. Bourdieu, 
Marcuse, Horkheimer och Adorno’s konceptualisering av högkultur lutar 
helt åt den kulturella polen medan populärkultur ofta lutar mot den 
ekonomiska polen. Åtminstone på ytan. Det gäller i synnerhet kommersiella 
TV-kanaler där målgrupper är i fokus för finansiering genom reklamintäkter. 
Således är balansgången mellan reklammakarnas vilja och producenternas 
känsligare hos de kommersiella kanalerna än hos public service som har en 
friare position på marknaden.  

När jag började mitt projekt hade jag en förutfattad mening som grundades 
på att tekniska aspekter utan tvekan var de enklaste att definiera. Eftersom 
man har att göra med mätbara instrumentella kvaliteter som foto och ljud 
eller distribution av audiovisuell produktion som TV. Men, två intressanta 
aspekter dök upp. Den ena kan sägas vara kopplad till redigering. Å ena 
sidan är redigering av till exempel en nyhet kopplad till utrustningen å andra 
sidan är den också kopplad till berättelsen. Således finns en naturlig kop-
pling mellan tekniska aspekter och kulturella aspekter eftersom formen som 
är skapad av bilden och redigeringen måste lyfta fram och återskapa berättel-
sen och dess text. Det är inte så enkelt som att säga att det ena är tekniskt 

Kvalitets- 
aspekter: 

Kun-
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och det andra är kulturellt eftersom kunskap om den tekniska biten krävs för 
att kunna tillämpa den på ett kreativt sätt. Berättarkonst vilket också är en 
kunskap blir därmed en viktig kunskap även inom tekniken.  

DiTommaso (2002) diskuterar de tekniska aspekterna och bildens betydelse 
för berättandet. I det sammanhanget talar hon om instrumentell och estetisk 
tillämpning. Den instrumentella tillämpningen är till stor del styrd av manus 
och regi och bildens syfte är att stärka berättelsen och således texten. Medan 
den estetiska kan vara autonom som ett eget uttryck. Utifrån hennes reso-
nemang ser jag en brygga mellan tekniska kvalitetsaspekter och kulturell 
verkningsgrad.  

Den andra aspekten gäller distributionen. Å ena sidan kan man säga att 
den bygger på tekniska innovationer som möjliggör snabbare spridning av 
TV-innehållet. Å andra sidan kan man säga att detta är starkt kopplat till 
politikernas skyldigheter att lägga ut resurser för att förverkliga en likvärdig 
spridning av TV-innehåll. Distributionen är därmed ett exempel på instru-
mentell kvalitet såväl tekniskt som politiskt (prop 2012/13:164).  Här följer 
en sammanställning av korrelationen mellan intervjupersonernas svar och 
min indelning. 

Kulturell verkningsgrad 
Ledorden som uttryktes av intervjupersonerna är berättelsen, att innehållet 
ska vara rikt på referenser och att det ska ha en lång livslängd. För att säkra 
dessa nämndes erfarenhet som en viktig agent eller som jag benämner det 
kunskap. Det vill säga att vinnlägga sig om att ta in folk med ett bra renom-
mé vilket talar för att samma personer ofta återkommer i produktionerna. 
Resultatet visar att det råder vad man kan kalla en nätverksekologi inom 
produktionen (Granovetter 2005, Neff 2005). Samma personer återkommer i 
olika konstellationer. Det gynnar och stärker den upparbetade kunskapen 
men interaktionen inom nätverket hjälper även till att sprida nya sätt att pro-
ducera. Förutom spridningen av den ökade innovationsrikedomen sprids 
även idéer om program och format (intervjuperson 2). 

Traditionella bildningsideal med budskap som berör 
När jag bad intervjupersonerna att ge exempel på berättelsens funktioner för 
kvaliteten rådde en stor samstämmighet gällande kriterierna. Berättelsen 
innefattar traditionella narrativa bildningsideal som vuxit fram under histo-
rien och ses som en central kvalitetsaspekt. Således kopplas en hög kulturell 
verkningsgrad till innehåll i form av text liksom Cardwell (2011) hävdar. 
Text som i sin tur hämtas från bildningsideal inom litteraturen, filmen och 
konsten för att sedan upptas i TV-mediet. Bildningsidealen är också starkt 
sammanvävda med folkbildningsrörelsen som under TV-mediets födelse 
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kom att influera innehållet och kraven för produktionen (Jutterström 2009). 
När intervjupersonerna talar om kvalitetsaspekterna inom berättelsen avses 
referenser som återfinns i litteraturen, dramat och filmen.  

Berättelsen kan ha sin grund i klassisk litterär kanon eller samtida kultur-
yttringar och gärna både ock. En serie som enhälligt nämndes som en TV-
serie av hög kvalitet är Netflix serie House of Cards. En politisk dramaserie 
som innehåller maktspel på makro och mikro nivåer. Allt ifrån politisk dy-
namik till mänskliga relationers bräckliga och starka band. De litterära refer-
enserna finns i vad jag skulle säga tillhör en allmänbildning och är hämtade 
från Shakespears Macbeth. I det klassiska dramat återfinns också klassiska 
teman som maktspel, relationer och intriger.  

För en inbiten TV-tittare bygger serien på en engelsk TV-serie med sam-
ma namn och som baserades på Michael Dobbs roman med samma titel. Här 
kan man i någon mån se Geraghty’s (2003 sid 30) resonemang kring TV som 
ett kulturellt forum för nostalgi. Men, samtida referenser finns också.  

 “En kvalitetsaspekt är om ett program gör avtryck i samhällsdebatten... 
serien innehåller frågeställningar som berör den politiska makten. Som till 
exempel: Hur fungerar demokratin egentligen? och Korrumperar makten? 
“Sådana frågor skapar känslor och om tittarna känner något kommer de 
tillbaka.” (intervjuperson 20).  

En annan del av berättelsen är budskap och beröring. Ett effektivt medel att 
nå fram med ett budskap är att väcka känslor. Den utan tvekan mest frekven-
ta och återkommande kvalitetsaspekten var beröring. Ett program måste slå 
an en ton. Det var en enhällig bild förmedlad av såväl representanter från 
den kommersiella som den allmännyttiga TV-produktionen.  

Exemplen skilde sig åt dock. Nästan alla inom public service nämnde TV-
produktionen “Torka aldrig tårar utan handskar” baserad på Jonas Gardells 
bok med samma namn och som på ett naket sätt målar den verklighet som 
mötte flera tusen HIV drabbade på 80-talet. I den fanns ingredienser och 
budskap om en utsatt minoritet och mänsklighetens frånfall. Där fanns en 
dynamik och dramatik mellan emotionella och existentiella resonemang.  

 “Våra innersta livsfrågor rullades fram och publiken var fångad.” (in-
tervjuperson 20).  

En annan TV-serie som också beskrivs som god kvalitet är exportstarka Äkta 
människor. Där är budskapet ännu tydligare kopplat till filosofiska reso-
nemang om en människas värde och existensberättigande. De klassiska exis-
tentiella frågorna lyfts fram med hjälp av manus och bildspel inlindade i 
klassisk aktion. Men det är graden av beröring som understryks. Beröringen 
av våra känslor.  En estetik grundad på förnimmelser vilka vi upplever och 
kommer ihåg och som väcker känslor hos oss.  
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Ett annat exempel på beröring som en kvalitetsaspekt är hur den kommer 
fram i reality tävlingar och serier. Vilka av en kulturelit ses som sämre enligt 
en av intervjupersonerna. Dessa skapar ofta det TV-branschen mest av allt 
eftersträvar nämligen lägereldar. Exempel på det är reality tävlingen “Idol”. 
Den berör på många sätt. Dels ger den hopp om att människor kan påverka 
sitt öde och trotsa oddsen. Dels är det en tävling med spänningsmoment och 
interaktivitet på så sätt att tittarna kan deltaga i röstningen. Det finns därmed 
ett inkluderande på flera nivåer. Den enskilde individen som med sin talang 
kan komma fram och kollektivet som kan rösta och ha inflytande i hur pro-
grammet kommer att utvecklas. En tydlig “lean-forward” kultur med andra 
ord.  

 “Bara du är bra kan du komma fram. Alla har en chans.” (intervjuperson 2).  

Samtliga intervjupersoner menar att vikten av att kunna identifiera sig i ett 
program är viktigt för kvaliteten och det målet nås bäst genom att ett pro-
gram berör. TV-serien Molanders vars kontext illustrerade en dysfunktionell 
familj med högt kulturellt kapital i en Värmländsk idyll lyckades inte med 
det (intervjuperson 17). Alltför få kunde identifiera sig med karaktärerna och 
miljön vilket gjorde att man inte heller lyckades slå an en ton hos tittarna. 
Man tyckte att serien var bra och höll hög kvalitet men kravet beröring kun-
de inte uppfyllas vilket kan vara en förklaring till att serien lades ner. Trots 
att den uppnådde den önskade tittarsiffran.  

Att beröring är en viktig ingredient för den kulturella verkningsgraden 
var alla enhälliga om. Men det som skiljer är hur uttrycket tar form. Det är 
ganska tydligt att personer närmare den kulturella polen också kan uppfatta 
begreppet som manipulativt. Exempel på det är när man redigerar reality-
såpor. Enligt kritiska röster är TV-bolagens jakt på tittarsiffror överordnat 
innehållets kvalitet. Beröring används för att skapa känslor och därmed få 
tittare som kan garantera reklamintäkter. En cynisk beskrivning av TV-
branschens kommersiella sida och ett tydligt eko av såväl Baumans (2001) 
som Björks (2012) civilisationskritiska perspektiv.  

I de fallen finns inget ärligt uppsåt med beröringen. Den har klippts fram 
i efterhand med ett enda syfte: att beröra tittarna och känslomässigt förföra 
dem med målet att säkerställa tittarsiffrorna.  

Beröringen ligger således inte på ett texutellt plan eller i ett komplext 
budskap utan på ett psykologiskt plan. Egentligen en av marknadsföringens 
grundpelare: att med enkla knep sälja in sin produkt eller budskap och 
därmed dominera marknaden.  

 “Reality program kan vara demoraliserande och uttryck för social porr. 
Men det behöver inte vara dåligt, men man ska nog fundera på vad beröring 
handlar om, ofta är det TV-bolagens ledord för att få tittare. Inte för att ska-
pa konst och den goda berättelsen.” (intervjuperson 23) 
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Ytterligare en viktig aspekt av kvalitet är berättarkonsten. En konstform som 
har gamla anor och olika skolor baserade på bildningsideal. En kritisk röst 
som hördes ansåg att alltför många affärsmän är producenter och att dessa 
också har en övertro på auteuren. Producenterna måste också ha en god 
insikt i dramats hantverk inom vilket berättandet är centralt.  

 “Ofta görs en pilot och sedan glömmer man helheten och därmed håller inte 
berättelsen fullt ut och då blir det dålig kvalitet. Berättandet är centralt. Vad 
är det vi ska berätta? Det måste vara klart.” (intervjuperson 14)  

När det gäller reality program så lyftes också berättelsen in. Men då gäller 
det inte ett skrivet manus eftersom skrivna manus inte finns inom den typen 
av format. Istället skapas ett manus genom att välja ut rätt karaktärer. 
Således är det en kvalitetsstämpel när castingen funkar på bästa sätt och man 
lyckas väl i att ta fram passande personligheter som kan utveckla såväl kon-
flikter som samhörighet och därmed skapas ett drama som kan beröra (in-
tervjuperson 1, 12, 14 och 21).  

 “Castingen letar efter dynamiska karaktärer som kan skapa engegemang.” 
(intervjuperson 1) 

Processer 

“Grundliga processer är viktiga för att nå kvalitet” (intervjuperson 1)  

Den andra inriktningen som var gemensam och som av alla bedömdes som 
mycket viktig var processerna. Baserat på intervjuerna har jag tolkat att pro-
cesserna innehåller tre huvudsakliga delmål: finansiella mål, logistik och tid. 
Processerna är starkt kopplade till projektets organisation och ledarskap. 
Därmed finns en stark korrelation till organisationskulturer och de normer 
som utvecklas inom dem. Eftersom TV-branschen och dess produktion inte 
är storskalig på samma sätt som tidigare kan man säga att nätverken utveck-
lar en gemensam organisationskultur även om aktörerna formellt kommer 
från olika organisationer. Därmed överlappas normbildningen inom produk-
tionsfältet. Eftersom produktionen är fragmenterad utvecklas en norm inom 
TV-branschen för att underlätta processerna. 

Finansiella mål – logistik - tid 
När det gäller finansiella mål är kvaliteten kopplad till att man använder 
pengarna väl. Det vill säga så lite spill som möjligt. Samtidigt behöver man 
ofta “speckmaterial” i samband med TV-produktioner som inte är livesänd-
ningar. Med mycket “speck” kan man sedan plocka ut det allra bästa visuellt 
och textmässigt.  
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Intervjupersonernas respons till det är att olika projekt har olika 
förutsättningar och som producent är det viktigt att göra det mesta och bästa 
möjliga med de villkor man har. Då har en kvalitetsaspekt uppnåtts. Sam-
tidigt säger en intervjuperson att det är viktigt för kvaliteten “att pengarna 
syns” (intervjuperson 7) Med en god planering är det möjligt att utnyttja 
pengarna på bästa sätt så att de syns i produktionen. En väg kan vara:  

 “att beställa synopsis för alla avnitt när det gäller en serie. Då kan man 
beräkna och planera bättre” (intervjuperson 7)  

Kommersialiseringen av TV-branschen har inneburit att marknadskrafterna 
dominerar utbudet på innehållsmarknaden. Även om public service 
kanalerna SVT och UR styrs utifrån ett uppdrag från kulturdepartementet så 
påverkas de av det ökade utbudet på marknaden vilket redovisades i det förra 
kapitlet.  

Då jag frågade en representant för public service om kommerisalieringen 
av TV-branschen är positiv eller negativ fick jag till svar:  

 “Både ock. Det positiva är att kommersialiseringen driver på en utveckling 
som tilltalar många. Det måste finnas en så kallad ”Pay-off”. En sådan 
säkring kan vara när något är nytt. Som till exempel Äkta människor. Idéen 
är inte ny men att sätta den i en svensk kontext blev något nytt.” (intervjuper-
son 14) 

Publiken vill ofta överraskas och om man låter marknaden bestämma kan det 
öppna upp för en ökning av kreativiteten. Nackdelen kan vara att de höga 
riskerna skapar en likriktning. Dock kan en slags “följa John kultur” bli en 
effekt av en icke-kommersiell kultursektor också. Främst syns det i de 
alltmer effektiva processerna inom produktionen men även idéer och uppslag 
till program har påverkats. Några tycker att det är en bra utveckling medan 
vissa ser det som en risk för likriktning. Konkurrensen har förändrat SVT till 
det goda i huvudsak menar många. Men det finns undantag: 

“Exempelvis ser ungdomar inte på SVT som ibland kallas skogstv”. (in-
tervjuperson 19)  

 
Utifrån tittarmätningarna kan man se att ungdomar inte är så frekventa när 
det gäller så kallad linjär TV konsumtion och de är underrepresenterade 
bland public service kanalernas tittare. Ungdomar tittar på så kallad icke-
linjär TV i högre utsträckning. Det innebär att de använder play-funktioner 
eller laddar ner TV-program. För att följa ungdomarnas TV-tittande har man 
numera även mätningar via webben. Såväl stora kommersiella kanaler som 
nischkanaler ses av ungdomar, men det finns vissa könsskillnader. Yngre 
män ser i högre utsträckning på nischkanaler av varierande slag (intervjuper-
son 15). Medan yngre kvinnor ser mer på program från de större kommersi-
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ella kanalerna. Gemensamt för ungdomar oavsett kön är att de konsumerar 
icke-linjär TV i högre utsträckning (intervjuperson 15).  

De finansiella målen ser också olika ut när man jämför public service med de 
kommersiella kanalerna. Public service har en tryggare position och har inte 
ett vinstkrav. Däremot ska de hålla budget och det är således en 
kvalitetssäkring för bolaget när det görs. De kommersiella kanalerna har en 
hårdare press på sig genom sina finansiärer. Reklampengarna styr på så sätt. 
Därmed blir målgrupperna ännu mer tydliga här som jag ser det. För att 
uppnå full effektivitet i reklamen måste man garantera målgruppen. Val av 
program styrs då i högre grad av tittarna som i sin tur ses som potentiella 
konsumenter av finansiärerna (intervjuperson 13).  

Något som alla berörde var graden av varumärkning och dess betydelse 
vid uppfyllandet av de finansiella målen. Kanalerna varumärks utifrån sitt 
innehåll. Vissa kanaler har ett högre värde exempelvis kvalitetskanaler som 
kabel-tv-bolaget HBO. I Sverige visar förtroendemätningarna att SVT asso-
cieras med hög kvalitet. Något som många av intervjupersonerna också 
bekräftar. En av intervjupersonerna från en kommersiell kanal berättade om 
hur man försökte skaka av sig epitetet “trash-TV”. Två skäl gavs av in-
tervjupersonen. Det ena hänger ihop med konkurrensen om tittarna på 
marknaden. Tittarsiffrorna visar tydligt att SVT har störst andel tittare. Det 
kan ha göra med en mängd faktorer. Distributionen är en viktig anledning, 
men tekniken utvecklas och snart finns inte ens “skogs-TV”. Den andra var 
reklamintäkterna. Tidigare har annonsförsäljningen varit inriktad i första 
hand på att nå tittare. Den dimensionen kvarstår. Men idag börjar an-
nonsförsäljningen också präglas av vad Heron (2011) är inne på. Det vill 
säga att finansiärerna vill synas med program som de anser ha högre kvalitet 
(intervjuperson 13).  

Kanalens varumärkningen kan också ses i vilka som syns utåt. Kändisar 
är därför bra att ha med eftersom de har ett högt värde och därmed lockas 
tittare i högre grad. Både kändisar och vanliga människor kan vara viktiga 
för kvaliteten. Kändisar på så sätt att de syns och kan uppfattas som före-
bilder. Vanliga människor som plockas in i reality serier är förebilder därför 
att många kan identifiera sig med dem och blir genom sitt deltagande kän-
disar. Kändisar kan på så sätt bli varumärken som i sin tur är viktiga för pro-
cesserna vilka kan sägas luta åt den ekonomiska polen. Idol nämns av många 
som ett format som har kvalitetsaspekter som i min kategorisering räknas till 
den kulturella verkningsgraden eftersom den berör. Men programmet är ock-
så ett exempel på hur man skapar en kändis. Kändisen kan sedan användas 
som dragplåster i andra program. 
 
Varumärkning kan ses från tre perspektiv. En ligger i att bolagen ibland nis-
chas in till en viss typ av kanaler och det gäller kommersiella kanaler. En 
annan ligger i att använda sig av kändisar vilka kan borga för tittarnas för-
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väntade krav på kvalitet. En tredje gäller formaten. Formaten kan bli var-
umärken och kring dessa växer ett kommersiellt nätverk av närliggande 
produkter och tjänster. En slags blockbusters med andra ord (intervjuperson 
18). 

En del av processerna är logistiken. Den har en central roll för produktion-
erna. Om den är väl genomförd och genomtänkt kan den spara pengar och 
tid samtidigt som produktionerna uppnår sina mål. Målet är att minimera så 
kallad spilltid och utnyttja resurserna maximalt.  Kvalitetshöjning innebär att 
man måste höja kraven på hur man arbetar. Som tidigare nämnts är de olika 
aspekterna sammanflätade. Det innebär att om den kulturella ver-
kningsgraden i form av ett välskrivet manus är hög så kan planeringen flyta 
på och säkerställa att ekonomin håller. (intervjuperson 18) 

De som jobbar med logistiken måste hålla många bollar i luften. Dels måste 
de vara inlästa och införstådda med manus och produktionsplanen dels har 
de ansvar för att allt från scen till förtäring fungerar (intervjuperson 11, ob-
servationen). Det är många personer inblandade vid en inspelning. En scen i 
en dramaproduktion kan förutom skådespelarna ha 20-30 man som sköter 
scenografi, smink, ljus, ljud, bild, skripta, regissör, producent, “roddare” och 
“fad”. Den som är “fad” är central för logistiken. “Fadden” ska som tidigare 
redovisats för se till att alla är på plats. Fadden ska också kommunicera 
regissörens krav. “Fad” är en logistikmästare skulle man kunna säga. Många 
av de som arbetar i produktioner är idag frilansare och jobbar ibland med 
andra projekt samtidigt vilket innebär att det är oerhört viktigt att schemat 
funkar och att scenenerna lyckas eftersom nästa dag är kanske många på ett 
annat projekt.  

 “Det är en av nackdelarna med nedmonteringen av drama på SVT. Villkoren 
är osäkra och folk kan vara överbokade” (intervjuperson 14) 

En viktig faktor inom processerna är tid och den kopplas helt naturligt till 
logistiken och finansieringen. Tid är pengar och det gäller att nyttja den väl. 
Men, samtidigt framhåller flera att mycket tid också gagnar kvaliteten efter-
som det tar tid att tänka och skapa. Häri ligger paradoxen. En ständig bal-
ansgång mellan den ekonomiska och kulturella polen. Å ena sidan sträva 
efter rationalisering å andra sidan ge kreativiteten tid att utvecklas och 
mogna och testas (intervjuperson 19). 

 “Budget – kräver god planering och beslutsfattande – går emot långkok – 
tid tar pengar. Det tuffa villkoret är paradoxen mellan pengar och tid. Man 
måste hitta cash cows, Tid är risk. Kvalitet är riskbenäget – SVT kan ibland 
göra det som John i ‘Följa John’. Vi kan och kanske bör testa marknaden.” 
(intervjuperson 19) 
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Tid som ett mått på hur länge något håller är en aspekt som kan ses som en 
kvalitetssäkring. Ofta har nog var och en av oss hört att det är bättre att köpa 
kvalitet som till exempel kvalitetsskor. Vad är då kvalitetsskor? Som tidigare 
sagts kan tre aspekter ses. En ligger i materialet. Hur länge det håller. En 
annan ligger i hantverket. Hur väl sydda och anpassade skorna är. En bättre 
anpassning leder till mindre slitage. En tredje ligger i designen. Hur länge 
kommer designens estetik tilltala konsumenterna? Tidlös design eller or-
ginell design? Båda ses som kvaliteter, men den tidlösa kommer förmodligen 
hålla längre över tid. Detsamma kan gälla till exempel en film eller dra-
maserie. Har den skickliga skådespelare, ett välskrivet och mångbottnat tid-
löst manus och tema samt en duktig regissör kommer den förmodligen vara 
efterfrågad och konsumerad under lång tid.  

 “Ett bra program är något man kan se om och om igen, överraskas, un-
derhållas och se något nytt” (intervjuperson 22) 

Ytterligare en dimension av tid är hur mycket arbete som lagts ner på att sy 
ett par skor eller producera ett TV program. Om man bara ser till tiden bety-
der det att allt som tar lång tid förmodligen garanterar kvalitet. Men, det 
behöver inte vara så. Därför måste även en hel del talang, kunskap och 
begåvning komma med. En talanglös eller klumpig skomakare tar längre tid 
på sig. Men om skomakaren är hantverksskicklig och lägger ner lång tid så 
är det förmodligen en mycket stor sannolikhet att skorna är av hög kvalitet. 
Detsamma gäller en TV-produktion: 

 “Kvalitet i TV-produktion uppnås om mycket tankeverksamhet ägnats och tid 
i processerna…ja…tid. Mycket tid brukar borga för hög kvalitet.” (intervju-
person 18 )  

Den kan ta lång tid att göra men med fel manus, oerfarna eller dåliga 
skådespelare och regissör samt ett klumpigt hantverk blir det ändå inte bra i 
slutändan. Därmed kan tiden endast spela roll om det finns kvaliteter i 
hantverket och materialet. 

 “Kvalitet ligger i det goda hantverket. Hantverket är A och O.” (intervjuper-
son 2) 

Det goda hantverket var en aspekt eller som jag kallar det kunskap som av 
samtliga framhölls som en kvalitetsaspekt och funktion för produktionerna.  

Teknik 
Som jag skrev tidigare är den här aspekten den som överraskade mig mest. 
Inledningsvis tänkte jag att den här kvalitetsaspekten skulle vara lättast att 
redogöra för men insåg under intervjuerna och observationerna att den 
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innehåller flera dimensioner enligt intervjupersonerna. De två jag valt att 
fokusera på och lyfta fram är tekniken i sig (foto, ljud och distribution) samt 
hur foto och ljud i form av estetiska element skapar och återskapar uttryck i 
berättandet och presentationen. 

Foto, ljud och distribution 
När det gäller tekniken i sig anser alla att den förbättrade tekniken gällande 
foto och ljud inneburit stora förbättringar för produktionerna. Dels är kamror 
idag betydligt mer utvecklade och klarar upplösning och ljus på ett mycket 
bättre sätt. Dels har innovationer inom foto pressat ner kostnaderna för till 
exempel småkamror.  

“De är så pass billiga att man kan använda dem en gång för en aktionscen 
till exempel, och det gör inget om de går sönder.” (intervjuperson 21) 

Förbättrade och utvecklade tekniker har på så sätt skapat mer utrymme för 
kreatörerna. Här spelar även nätverken en stor roll enligt flera av intervju-
personerna. Man kan utbyta idéer om hur man använder tekniken när man 
ses eller ingår i temporära projekt. På så vis utvecklas även användandet och 
kreativa innovativa grepp uppstår. Även TV-apparaterna har utvecklats med 
större bildskärmar och bättre upplösning som förhöjer känslan när man ser 
på olika program (intervjuperson 19 och 21). 

“När det gäller ljudet så är möjligheterna att sampla ljud och mixa ljud så 
bra att man som åskådare upplever att man befinner sig mitt i ljudflödet.” 
(intervjuperson 21)  

Det gör också att upplevelsen blir mycket starkare och kreativiteten gynnas 
också. En intervjuperson (18) berättade att reklamen också påverkats av 
ljudteknikens utveckling så till vida att företag är inte bara intresserade av att 
grafiskt gestalta sin logga utan även ljudmässigt. Det är en utveckling som 
tros fortsätta och utvecklas. Inte minst med anledning av den ökade radio-
reklamen.  

Tidigare redogjorde jag för distributionen av TV. Det som intervjuper-
sonerna tog upp gällande det var framförallt två perspektiv. Det ena handlar 
om hur många som kan komma åt programmen och det andra handlar om 
vilka kanaler som har flest och mest tillgängliga plattformar.  

I public service propositionen understryks vikten av att tillgängligheten 
till de olika anslutna kanalerna är nödvändig för att leva upp till demo-
kratiska krav (prop 2012/13:164). SVT som ibland kallas skogstv (endast 
icke krypterade program) är det kanalbolaget som är bäst representerat över 
landet. Den delikata situationen som då uppstår handlar dels om demokratin 
och dess spridning dels om konkurrensen. Det är viktigt för demokratin att 
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massmedia i alla dess former når alla. Därav public service uppdraget. Men 
hur ser man på det när en stor del av marknaden är kommersiell? Går inte en 
del människor miste om programinnehåll som alla bör kunna ta del av?  

“För 20 år sedan var det kanske inte en så stor fråga. Mobiltelefoner var inte 
så vanliga och internet var långt ifrån tillgängligt för alla som det är idag. 
Visserligen kan de flesta via datorn nå play funktioner och ladda ner pro-
gram, men en del program kan man inte få tag i.” (intervjuperson 15) 

Därmed blir demokratifrågan geografisk när det gäller media. Alla har inte 
tillgång till alla programutbud som finns i dagens avreglerade medie-
marknad. 

När det gäller konkurrensen kan också detta ifrågasättas. Råder det lik-
artade konkurrensfördelar när endast SVT, TV4 och några nischade kanaler 
kan nå alla? Den frågan lyftes fram av en del representanter från den kom-
mersiella TV-branschen. Det vill säga att det råder en obalans i mak-
tförhållandena på marknaden på grund av distributionsmöjligheterna.  

Summering 
Kvalitetsdefinitionen är ett komplext begrepp inom TV-produktionen. Gen-
rer omformas och arbetsvillkoren ändras och innehållet skapas utifrån såväl 
public service uppdrag som kommersiella lönsamhetskrav. En så pass blan-
dad verksamhet med många visioner, krav och snabba förändringar är svår 
att få grepp om. I figur 2 har jag försökt sammanfatta de mest frekvent 
förekommande aspekterna och sedan delat in dem i tre temata. Dock råder 
det en dynamik och komplexitet mellan dessa aspekter som är ogripbart och 
som jag återkommer till i nästa kapitel. 

Tre kunskaper för att säkerställa kvaliteten 

Erfarenhet och det goda ryktet som säkerställande av kunskap 
Huruvida berättelsen är hög eller populär, det vill säga baseras på bildnings-
ideal eller vardagsdynamik, beror på vad man vill ha. Ibland vill man 
engegeras, överraskas och lära sig nya saker. Ibland vill man ha “för-
ströelse”. Därmed kan ett program oavsett genre eller format ha hög kvalitet 
beroende på sändarens målsättning. Här skiljer sig uppfattningarna åt något.  

Intervjupersoner nära den ekonomiska polen resonerade inte kritiskt kring 
begreppet beröring medan personerna från den kulturella polen uppvisade ett 
mer kritiskt förhållningssätt till hur begreppet ofta används inom TV-
branschen. Men det finns några gemensamma nämnare som enhälligt lyfts 
fram av intervjupersonerna. Brett referensregister som skapar dynamik, 
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mångbottnad och långlivad berättelse samt möjligheten för publiken att kun-
na identifiera sig. För att åstadkomma detta i produktioner finns också en 
gemensam nämnare. Uppdragstagarna måste ha ett bra “track record” eller 
“renommé” och det säkerställs genom agenten erfarenhet. En god gedigen 
renommée med referenser är överordnat vid säkerställandet av hög kulturell 
verkningsgrad. 

Ledarskap 
Det var tydligt i alla intervjuer och särskilt tydligt i observationen att le-
darskapet för processerna är viktigt. Tre aspekter underströks. En gäller de 
finansiella målen och uppfyllandet av dessa. En gäller logistiken och en 
gäller tiden.  

Det ställs olika krav på ledarskapet beroende på om verksamheten bedrivs 
inom public service eller den kommersiella delen. Likheterna ligger i vikten 
av att hålla sig inom budget. Skillnaderna är att det finns ett uttalat krav att 
produktionen ska effektiviseras och skapa vinst inom de kommersiella bo-
lagens skapande. Ingen ansåg dock att dessa krav behövde inkräkta på 
innehållets övriga kvalitetsaspekter om man från början planerade utifrån 
budgetens ram. Därmed kan varje produktion ha sina måluppfyllelser. Public 
service har inte samma ekonomiska press vilket också i såväl debatten som i 
mina intervjuer kom fram som en konkurrensfördel. Det innebär att public 
service i högre grad kan anpassa budgeten efter övriga kvalitetsaspekter till 
skillnad från kommersiella aktörer. 

Logistiskt råder inga skillnader när det gäller ledarskapets betydelse. 
Planeringsstadiet för varje produktion är avhängig för alla kvalitetsaspekter 
och dess måluppfyllelse. Instrumentellt betyder logistiken väldigt mycket för 
resultatet och ledarskapet är således av stor betydelse. Dynamiskt kan man 
se att vikten av relationsbundna samarbeten höjer kvaliteten (intervjuperson 
11). Vilket talar för att aspekter som renommé, erfarenhet och kännedom om 
varandra är centrala för utfallet av det logistiska samarbetet.  

Tiden är starkt kopplad till logistikens måluppfyllande och även där 
påtalar intervjupersonerna vikten av att samarbeten är relationsknutna. Under 
observationen var schemat noggrant genomfört och hela produktionen följde 
tidsangivelserna. Vilket skapade stor trygghet igenom processen. 

Redigeringskonst 
Redigeringen som en viktig del av postproduktionen togs inte upp av så 
många. Men i ett av mina samtal kom vi oväntat (för såväl mig som in-
tervjupersonen) in på just tekniken och hanteringen av den.  

“Den delen av arbetet är av tradition väldigt viktig. I filmen till exempel. 
Men inom TV har den inte fått en lika dominerande plats. Eller…jo…när det 
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gäller till exempel realitysåpor är den ju nästan det viktigaste av allt. Det är 
där storyn blir till. Redigerarna är nästan som manusförfattare och regis-
sörer samtidigt..men man framhäver det inte så mycket och dessutom kan 
man ibland ha brist på duktigt kamerafolk och redigerare vilket inte är bra 
för kvaliteten.” (Intervjuperson 21) 

När jag sedan vid andra intervjuer återkom till frågan visade det sig att re-
digering kan ses som “A och O”. Särskilt bland de kommersiella aktörerna. 
Hantverket inom detta är således av stor betydelse för kvaliteten.  

I den högmodernistiska kritiken ingick också en viss grad av mis-
stänksamhet gentemot vår alltmer mekaniserade värld. Den kritiken kan 
naturligtvis i vissa fall vara befogad. I synnerhet om vi som användare är 
okunniga och okritiska samt om vi förblindas av massproduktionens 
möjligheter. Men, den tekniska utvecklingen har bidragit till alltmer raffin-
erade och flexibla sätt att filma, sätta ljud och redigera. Man skulle kunna 
jämföra det med måleriets evolution. Där utvecklingen av färger och bland-
ningar bidrog till konstnärernas förbättring av teknik, formgivning och kom-
position. 

“Om tekniken är bra är bildspråket bra. Jag delar upp form och innehåll. Ett 
program kan vara visuellt kvalitativt men utan innehåll. Estetiken är då av 
hög kvalitet i form men inte budskapet.” (intervjuperson 21) 

Men det kan också vara det motsatta: 

“Ett debattprogram eller en realityserie kan vara bra innehållsmässigt men 
slarvigt filmat. Fullt klippt, slarvit klippt. Då känns det dåligt. Därför är 
tekniken viktig.” (intervjuperson 21) 

Tekniken ses av intervjupersonerna som ett konstnärligt verktyg för att föra 
en berättelse framåt. Oavsett berättelseform. Det kan vara nyheter, reality 
eller drama. Drama ses dock av alla som den tydligaste formen av kvalitets-
TV. Det finns ett tydligt uppsåt och kräver alla tre kvalitetstemata för att 
kunna fulländas. Varje bildsekvens måste vara genomtänkt från manus, till 
skådespelare till scenografi. 

“En formsäker producent bryr sig om vad som ska berättas. Vilken ton slås 
an? Vilket språk används? Hur dramaturgin är uppbyggd? Hur ser det ut 
visuellt? Om en dialog finns när materialet kommer till klippbordet så blir 
det oftast hög teknisk kvalitet. När både innehåll och form sitter ihop brukar 
många människor tycka att det är bra. Berättandet är grunden men med 
teknisk fulländning når man ut bättre. Budskapet når fler och får ett större 
genomslag.” (intervjuperson 21) 

Många vittnar om att när budgeten är låg lägger man oftast mer krut på pro-
cesser och i viss mån kulturell verkningsgrad. Det som oftast får stryka på 
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foten är tekniken. Det kostar pengar att ha bra utrustning och duktiga foto-
grafer och ljudanläggare. Det tar tid att redigera och matcha intertextualitet 
med bild och ljud. Därmed blir den estetiska delen av tekniken begränsad. 
En av intervjupersonerna berättar att därför kan format vara bra för TV-
kanalerna. Oftast är många tekniska aspekter redan på “recept” därmed min-
skar kostnader som har med tekniken att göra. Det gör i sin tur att fokus kan 
läggas på innehållet i större utsträckning eftersom man ser budskapet som 
överordnat (intervjuperson 21). 

Två intervjupersoner berättade att det är svårt att hitta duktiga filmare och 
redigerare. I alla fall under vissa perioder.  

“I Sverige som är en liten marknad är produktionstakten ojämn. Det gör att 
ibland hopar sig jobben och framförallt inom den tekniska sidan är det svårt 
att få folk, vilket gör att kvaliteten ibland är sämre.” (intervjuperson 21) 

Vidare berättade intervjupersonen att budgeten därför är central och i Sveri-
ge är marknaden liten. Därmed finns det mindre pengar. Konsekvensen är då 
att kvaliteten blir sämre. Man skulle kunna tro att SVT i sin egenskap som 
John i “följa John” skulle vara innovatören och förebilden när det gäller 
kvaliteten liksom SVT är när det gäller programinnehåll. Till viss del är det 
så enligt intervjupersonerna men inte helt och hållet. Vad många däremot sa 
(såväl public service som kommersiella kanaler) var att man hämtar intryck, 
idéer och nya grepp via nätet i högre grad idag. Vidare att nätverken och de 
olika arbetskonstellationerna sprider kunskap inom TV-branschen. Således 
är en kunskapsintensiv bransch som TV beroende av många av de aspekter 
som forskningen tar upp. Nämligen samlokalisering och informella möten 
mellan aktörerna (Neff 2005, Granovetter 2005, Grahber 2004). 

Tittarsiffrornas betydelse  
Tittarsiffror är en viktig faktor för bolagens programutbud. Därför sker dag-
ligen omfattande analyser av TV-konsumenternas val. Konsumenterna är 
kategoriserade efter ålder, bostadsform, boendeplats, utbildning och inkom-
ster. I Sverige består panelen av 1200 hushåll och 2600 individer (mms.se). 
Även de enskilda kanalerna har regelbundna analyser av tittarna. 

Den största skillnaden mellan public service och de kommersiella 
kanalerna är att public service inte är pressade av lönsamhetskrav på samma 
sätt som den kommersiella delen av branschen. Därmed kan public service 
själva på förhand avgöra en förhållandevis låg tittarsiffra som godkänd och 
ändå uppnå det instrumentella målet.  

Exempel på det var den svenska TV-serien Molanders som nästan nådde 
upp till sina tittarsiffror på 600 tusen tittare (intervjuperson 19). När det 
gäller tittarsiffror är det eftersträvansvärt att nå ca 1 miljon tittare. Ett slags 
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gyllene snitt skulle man kunna säga. Varje program på SVT har redan på 
förhand förväntade tittarsiffror och det kan vara en godkänd kvalitetsaspekt 
när dessa uppnås “det beror på hur man skär limpan” (intervjuperson 19). 
Detta resenomang bekräftas också av Jutterström där hon skriver:  

 “SVT får ofta kritik, både inom företaget och externt, för att fästa för stor 
vikt vid tittarsiffror. Jag kan förstå en del av den kritiken eftersom många 
tycks tro att företaget eftersträvar maximalt tittande på varje program. Så är 
inte fallet. Däremot sätter man ett mål för hur många tittare man eftersträvar 
för varje program.” (Jutterström 2008 s 128)  

En fördel med public service menar många är att tittarsiffror inte behöver 
dominera. Därmed gynnas så kallade smala program vars innehåll och ut-
formning inte skapar lägereldar. Exempel på smala program kan vara SVT:s 
Musikspecial. Programmen är ca 20 minuter långa och belyser musiker eller 
musik inom en smalare nisch. 

 “Man överraskas och får ta del av något man annars inte skulle få ta del 
av.” (intervjuperson 18)  

Som programmet Cameron Carpenter - orgelns enfant terrible som är ett 
porträtt av en udda och excentrisk organist och kompositör. Inom sin nisch 
är han ett stort namn men knappast en lägereld. Dock är han ett exempel på 
en mycket framgångsrik musiker även om han verkar inom ett smalt område. 
Jag frågade om man trodde att den typen av program skulle kunna sändas på 
en kommersiell marknad. De flesta svarade nej.  

 “Den typen av kulturella program tillhör vad man kallar positiva exter-
naliteter och en fri marknad misslyckas med den typen av produktion. Därför 
måste den tillhandahållas av en reglerad marknad dit till exempel public ser-
vice hör.” (intervjuperson 21) 

Bland de som svarade ja kom alla ifrån den kommersiella TV-branschen. 
Argumenten som lyftes fram var bland annat marknadsteorier som the long 
tail. Chris Anderssons (2006) beskrivning av den digitala marknadens 
konkurrensfördelar som innebär att man säljer lite av väldigt mycket vilket 
kan gynna mindre nischade kulturprodukter. 

 “Dokumentärer, naturprogram och så vidare är inte så stora. Men det finns 
alltid en publik. Om det finns en publik kommer man att producera det.” (in-
tervjuperson 21) 

En annan fördel med public service är att SVT kan agera “John” på 
marknaden. Det vill säga större riskbenägenhet är möjlig inom public service 
produktioner. På så vis kan en idé eller format testas på marknaden och se-
dan kan de övriga kanalerna följa efter. 
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“SVT har möjlighet och råd att pröva nya programidéer eller format. Om de 
funkar kan den kommersiella produktionen följa efter. Som ‘följa John’.” (in-
tervjuperson 18)  

Därmed gynnas utvecklingen av nya program och format för hela marknaden 
vilket är bra för både kvaliteten och mångfalden (intervjuperson 18). 

Tittarsiffrorna är viktiga men inom public service behöver man inte nå de 
allra högsta siffrorna för att fungera och leva upp till målen. Men det bör 
påpekas att tittarsiffrorna oavsett storlek trots allt är ett instrumentellt mål. 
Men public service skiljer sig från de kommersiella kanalerna när det gäller 
tittarsiffror som en variabel för utbudet på så sätt att det inte behöver vara 
styrande på samma sätt och tittarsiffrorna har inte samma kommersiella 
kraft. 

Tittarsiffrornas betydelse för den kommersiella 
innehållsmarknaden 
Tendensen inom den kommersiella innehållsmarknaden är inte oväntat inrik-
tad på tittarsiffror som en instrumentell kvalitetsaspekt.  

 “Kommersiell TV kan bara mätas i TV-tittare. Blir bara succée om det har 
tittare. Många måste vilja se. Kan vara bra och i min värld räcker det med 
att jag själv tycker det. I den kommersiella världen finns det program som är 
bra men som inte hittar publiken och då läggs de ner. TV är tufft på grund av 
marknadsföring.” (intervjuperson 13) 

 
Tittarsiffror är avhängiga för produktionen i stort. Om ett program inte 
uppnår förväntad publikskara läggs det ner. I och med att produktionen inom 
de flesta serier görs säsongsvis blir det enklare. Det vill säga man säljer van-
ligtvis bara in en säsong i taget. Om det inte fungerar gör man inte fler 
säsonger. Ny upphandling av uppföljande avsnitt sker efter säsongsavslut. I 
samband med det gör man en analys över hur serien gått hem och korrelerar 
det till produktionskostnaderna. Därefter fattar man beslut. Den här typen av 
marknadsanpassning sker på både public service och de kommersiella 
kanalerna.  

Följdfrågan var: Skulle du därför säga att det är reklammakarna och deras 
kunder som bestämmer utbudet? (ställd till den kommersiell kanal) 

 “Ja och nej. Vi står för idéerna. Eller en slags portfolio med olika program. 
Det är våra urval. Sen säljer vi reklamslottar med olika villkor. Våra kunder 
vill ju att ett program ska ha många tittare. De mest åtråvärda tittarna är 
män mellan 16 och 37 typ och det är svårt att få dem till TV-soffan. Den näst 
mest åtråvärda tittarskaran är kvinnor mellan 16 och 37 och där är det lät-
tare.” (intervjuperson 13).  
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Intervjupersonen berättade också liksom jag nämnde tidigare att det finns 
stora skillnader mellan kvinnor och mäns val av program. Realityprogram 
som till exempel Ensam mamma söker eller Hollywoodfruar har en tittaran-
del kvinnor mellan 17-37 år på ca 70% utan eftergymnasial utbildning. 
Kanaler med nischade program som t.ex. History Channel och Discovery 
Channel har en tittarandel män mellan 17-37 år på ca 70% (intervjuperson 
13). Således dominerar kvinnorna bland tittarna av realityprogram medan 
männen dominerar nischade program. 

Allt fler program är också så kallade format. Det innebär att en stor del av 
innehållet importeras. Innan sådana beslut tas är tittarsiffrorna en viktig 
måttstock för om man ska köpa in programmet eller inte. 

 “När vi väljer program utgår vi ifrån hur programmen gått i andra länder. 
På så sätt har vi på förhand ett tänkbart tittarresultat som kan intressera 
våra finansiärer. Men det är inte de som bestämmer programmen. Det är vi 
som väljer ut vad vi tror ska sälja. På så sätt kan man säga att vi är 
påverkade av våra finansiärers vilja att investera. Vi måste riskminimera och 
säkra vinsterna och väljer sånt som vi tror folk ska se på eftersom vi vill ha 
kvar våra finansiärer. Självklart i affärer helt enkelt.” (intervjuperson 21) 

Uttalandet kan tolkas som att utbudet styrs utifrån tittarsiffror och utifrån 
dessa gör kanalbolagen och TV-producenterna bedömningar om vilken typ 
av program som ska sändas. Således är det en marknadsekonomisk modell 
som styr utbudet av program.  Ännu mer intressant blir det när man funderar 
kring hur finansiärerna kan styra utbudet. I synnerhet idag med den tekniska 
utvecklingen som innebär att vi hanterar alltfler olika medier simultant. Då 
gäller det för finansiärerna att korrelera sin marknadsföring samtidigt i olika 
mediaplattformar. En intervjuperson sa: 

 “För att kunna överleva på marknaden måste man hålla tekniken 
uppdaterad och erbjuda tittare och finansiärer olika plattformar. Playfunk-
tioner, on demand och webtv. Men också ha kontakt med facebook och twit-
ter. Där kan våra finansiärer också synas. Därför satsar vi på att rekrytera 
duktiga tekniker som kan skapa förutsättningarna.”(intervjuperson 8) 

De förändrade tekniska möjligheterna att konsumera TV har således ställt 
nya krav på marknadsförarna för att garantera att de syns. Generellt finns 
mycket mer att välja på idag än för 30 år sedan. Frågan är om smalare och 
mer nischade program kan överleva i en konkurrensutsatt industri där det 
gäller att få finansiärer.  

En annan intressant aspekt som några på de kommersiella kanalerna tog 
upp var att annonsörerna är en slags tittare också. De tillfrågade var också 
väldigt nära den ekonomiska polen och deras uppgifter låg på inköp och 
försäljning av reklamslottar. Annonsörerna kan ses som tittare dels i egen-
skap av bedömare av programmens bärighet. Det vill säga även om de inte 
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har omedelbart goda tittarsiffror så kanske det finns potential. Dels som kö-
pare av slottar. Det gäller för TV-kanalerna att leva upp till annonsförsäljar-
nas “tittarsiffror” även om de inte mäts på samma sätt som övriga tittare. 
Men, de mäts i affärsrelationen vilken kan vara baserad på både instrumen-
tella mål och kopplad till hur relationen mellan aktörerna fungerar. Graden 
av förtroende och graden av samförstånd pekades ut som viktiga faktorer. 
Därmed uppstår en dynamisk kvalitetsmätning. 

Tittarsiffrorna är till sin natur instrumentella mått. För public service ska 
såväl en intern som extern måluppfyllelse nås. Den interna syftar till tittarsif-
frorna och att skapa en uppfattning om programmens populäritet och är en 
viktig del för programutvecklingen. Den externa syftar till att nå målen för 
public service uppdraget och därmed den demokratiska funkionen som me-
diet har (prop 2012/13:164).   

För den kommersiella delen av marknaden är siffrorna starkt relaterade 
till vinstmålen. Som tidigare beskrivits görs dagligen analyser av tittarna 
utifrån en rad variabler för att kunna ringa in preferenser och köpkraft. Däri-
genom kan reklamslottarna riktas till den tilltänkta konsumenten (Horan 
2011). När jag tog upp frågan med intervjupersonerna berättade de att den 
typen av reklamplanering inte kommit lika långt i Sverige, men att visst 
tänker man på det. Framförallt om en kanal försöker att förändra sitt varu-
märke. Då kan den typen av riktad reklam bära med sig att programinnehål-
let väljs på andra premisser än tittarantalet. När det gällde definitionen av 
kvalitet framgick det att en av programdirektörerna (intervjuperson 8) inte 
själv tittade på program som den ansåg vara så kallad “trash TV” och som 
främst konsumeras av tittare med vad denne ansåg vara lågt kulturellt 
kapital. Men ändå producerar man den typen av innehåll. Förklaringen som 
gavs var att dessa program är kostnadseffektiva och garanterar ordentligt 
med annonsförsäljning. En teori som uttrycktes var:  

“Jag tror att många av de här kvinnorna som ser på den typen av program 
bestämmer över hushållets konsumtion. När männen gängar sig med kvin-
norna bestämmer kvinnorna över TVn och kvinnorna dominerar hushållets 
inköp.” (intervjuperson 8) 

Ibland tröttnar publiken och då blir det viktigt att försöka återskapa varu-
märket. Ett viktigt instrument som nämndes var då vikten av att få in kän-
disar. 

 “En förändring av varumärket (så kallad re-branding) kräver att man hittar 
något nytt, mer seriöst och lockar över säkra kändisar. I Sverige är det svårt 
med kändisar. Eftersom vi inte har så många så vill alla kanaler ha de som 
finns och man köpslår mellan kanalerna om de kändisar som finns. Nack-
delen är att det är samma ansikten som återkommer om och om ibland. 
Därför är det ibland bra att ‘skapa en kändis’. Genom en såpopera till ex-
empel som håller en period sedan kan man hitta en ny.” (intervjuperson 8) 
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 “Kändisar” är något som i princip alla nämnde (både public service och 
kommersiella aktörer) som en viktig aspekt för att säkra tittarsiffror och 
därmed säkra kvaliteteten. Kändisar har ofta erfarenhet och ett rykte som är 
förutsägbart vilket gör att TV- och produktionsbolag ofta strävar efter att få 
in dem i produktionen. En del är kända för sitt konstnärskap som till ex-
empel skådespelare. En del för sin mediala berömmelse i olika format-
baserade realityprogram. När det gäller framtagandet av mediala kändisar 
spelar castingen en stor roll.  

 “Är dessa skickliga kan ett mervärde uppstå genom att man kan använda 
samma ‘kändis’ flera gånger.” (intervjuperson 8)         

Hantverk i alla led 

“Hantverk i alla led är A och O.” (intervjuperson 3) 
 
För att säkerställa alla kvalitetsaspekter och därmed uppfylla varje projekts 
måluppfyllelser såväl instrumentellt som dynamiskt ansågs hantverketskun-
skaperna vara de absolut viktigaste.  

I processerna är det särskilt synligt men det genomsyrar alla aspekter och 
är något som samtliga intervjupersoner återkommer till. Det som skiljer dem 
åt är hur nära den kulturella respektive ekonomiska polen de befinner sig.  

Är de nära den kulturella polen är hantverket framförallt kunskaper inom 
den kulturella verkningsgraden som framhålls. Men även tekniskt kunnande 
som redigering. Just redigeringen var den kunskap som många menade un-
derskattas. Istället får ateuren den centrala rollen som bärare av en berättelse 
vilket inte är aktuellt i dagens produktioner. Eftersom avsnitt ibland till och 
med skrivs av olika personer. Vidare kan regissörerna också skifta. Det gör 
att aueurens roll inte är lika central som tidigare. Hantverket inom redigering 
ansågs också vara en bristvara då den fragmenterade marknaden skapat 
osäkra arbetsvillkor och därmed blir det svårt för frilansare att bli lönsamma 
(intervjuperson 21). På så sätt urholkas både kunskaper och erfarenhet inom 
hantverket som till sist får negativa effekter för kvaliteten. 

Är de nära den ekonomiska polen ligger en stor del av hantverket i 
förmågan att hantera processerna. Unisont gällde hantverket som en viktig 
kunskapssäkring då aspekten processer kom på tal. Vilket var väldigt tydligt 
under observationen också. Ledarskapsförmågor och nogranna planeringar 
ses som en del av hantverket. Balansgången är att kunna styra upp, ha ord-
ning men samtidigt vara social eftersom branschen bygger på att man får 
nästa jobb baserat på sitt renommé. Inom nätverket bygger man ett renommé 
som god hantverkare och det skapar trygghet i relationerna vilket i sin tur 
underlättar både processerna och individernas möjligheter till nya uppdrag.  
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Som tidigare sagts är kvalitetsbegreppet komplext. Många har försökt att reda 
ut det i olika sammanhang och utifrån olika verksamheter och i någon mån 
kan det uppfattas som en pseudovetenskap som tidigare nämnts. När det 
gäller debatten som omgärdar TV-mediet hänvisar man såväl i offentliga 
regeringsdokument som i samhällsdebatten till kvaliteten. Därför förtjänar 
den en diskussion. I synnerhet när det gäller ett medium som kan påverka vår 
kultur, våra värderingar och vårt samhälle. Den här studien är fokuserad på 
TV-branschen och den marknad som uppstår på innehållsmarknaden. Det vill 
säga TV-kanalerna och TV-produktionsbolagen. Avregleringens konsekven-
ser har skapat en ny spelplan. Tre grupper av huvudaktörer dominerar: 
Produktionsbolagen Meter, Jarowskij och MTG, TV-kanalerna The Big5 och 
ett stort antal mindre bolag och frilansande aktörer. Det har lett till en frag-
menterad produktion men ett gemensamt produktionsfält. Inom det skapas en 
gemensam norm vilken ligger till grund för definitionen av kvalitet inom 
produktionen. Jag har funnit att aktörerna har en överensstämmande upp-
fattning om vad definitionen av kvalitets-TV landar i. 

 Det som skiljer aktörerna åt är hur kvaliteterna viktas. Viktningen är i sin 
tur avhängig aktörernas skilda villkor på marknaden. Resultatet bygger på 
intervjuer och en observation. Aktörerna (representanter från TV-kanalerna 
och TV-produktionsbolagen) har jag sorterat in under huvudrubrikerna kul-
turell pol och ekonomisk pol utifrån Lantz (2005) konceptualisering inom 
kulturproducerande företag. Intervjupersonerna inom kulturella polen är: 
producenter, kameratekniker, skådespelare, manusförfattare. Intervjuper-
sonerna inom den ekonomiska polen är: programchefer, inköpare, pro-
ducenter. Ytterligare en dimension är aktörernas organisationer. Public ser-
vice omfattas av regelverk och innehållskrav ställda av regeringen. De 
kommersiella bolagen är underordnade lönsamhetskrav men har fritt spelut-
rymme när det gäller innehållet. Undantaget är TV4 som också omfattas av 
vissa public service krav vilket redogjordes för i teorikapitlet.  

Nästa uppdelning är kopplat till hur kvalitet kan delas in. Jag har funnit 
att indelningen mellan så kallade Instrumentella kvaliteter och Dynamiska 
kvaliteter underlättar analysen. Där de instrumentella kvaliteterna i någon 
form är mätbara och objektiva medan de dynamiska kvaliteterna är ogripbara 
och subjektiva. 

Utifrån resultatet tematiserade jag intervjupersonernas svar och observa-
tionen under tre huvudrubriker Kulturell verkningsgrad, Processer och 
Teknik som jag tidigare redogjort för. För att underlätta diskussionen grup-
perar jag allt under rubrikerna Instrumentella kvaliteter och Dynamiska 
kvaliteter.  
 
 



 102 

Instrumentell kvalitet 
De instrumentella kvalitetsaspekterna dominerar inom temata Processer och 
Teknik. Dessa kan vara kopplade till antingen ekonomiska förutsättningar 
och villkor eller tekniska förutsättningar. Inom Kulturell verkningsgrad finns 
instrumentella krav som styrs av politiska regleringar. Det sistnämnda gäller 
främst public service produktioner.  

Finansiella mål, tidsaspekter och logistik kan alla mätas och är således 
objektiva mätinstrument. Såväl public service som den kommersiella delen 
av TV-produktionen ser dessa som viktiga kvalitetsaspekter. Viktningen 
skiljer sig inte nämnvärt mellan kulturell eller ekonomisk pol. Istället finns 
inom nätverket en hög grad av samstämmighet gällande vikten av att leva 
upp till och klara de instrumentella kvalitetskraven. Viktningen är istället 
kopplad till verksamheternas organisationer och de politiska regleringarna. 
Uppdelningen görs i den här diskussionen mellan public service och de 
kommersiella kanalerna.  

Produktionsbolagen samarbetar med såväl public service som de kom-
mersiella kanalerna. Men projekten avtalas utifrån respektive kanalers 
förutsättningar och mål vilka är påverkade av instrumentella kvalitetskrav 
som lönsamhet och regleringar. Produktionsbolagen står därför utanför den 
här diskussionen. Två aspekter inom de instrumentella kvaliteterna präglas 
av en tydlig komplexitet samt är vad jag betecknar som två stora skillnader 
mellan public service och de kommersiella kanalernas positioner: Tittar-
siffror och distribution. 

Tittarsiffrornas komplexitet 
Budgeten för en produktion är begränsad. Det råder unisont en uppfattnng 
om att kvalitet uppnås om planeringen och genomförandet av produktionen 
hålls inom budgetens ramar. Lyckas man med det så har man klarat en av de 
instrumentella kvalitetskraven. Måttet för att testa om man har lyckats 
uttrycks i tittarsiffror. Här finns dock en komplexitet mellan public service 
och de kommersiella aktörerna. För alla innehållsproducenter är det viktigt 
att nå många tittare. Man vill skapa så kallade lägereldar. Men eftersom 
public service också har ett reglerat politiskt instrumentellt kvalitetskrav 
ställt av kulturdepartementet förhåller man sig till tittarsiffrorna på ett annat 
sätt. 

Public service planerar och producerar innehållet utifrån de regleringar 
som finns uttryckta i public service propositionen. Dessa innebär att innehål-
let ska präglas av ett mångsidigt programutbud. Kent Asps (2010) rapport 
visar att public service kan sägas leva upp till det kravet. Dock ser han att 
man på senare år tenderar att vikta programmen mot underhållning. Vilket 
kan ses som ett tecken på den ökade konkurrensen från den kommersiella 
sidan.  
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Häri ligger public service problematik eftersom man har ett demokratiskt 
uppdrag att nå så många tittare som möjligt. Samtidigt som public service 
ska leva upp till krav som mångsidighet, smala och breda program måste de 
också konkurrera om tittarsiffrorna. Teoretiskt kan de förlora majoriteten av 
sina tittarsiffror. Om det skulle hända kan inte public service leva upp till det 
politiska målkravet om att programinnehållet ska nå så många som möjligt i 
demokratins tjänst. Det vill säga att public service har en folkbildningsroll 
och ska nå medborgarna. Om public service inte får tittare uppfyller man inte 
kravet och det är ett misslyckande. För att undvika att kompromissa med de 
instrumentella kvalitetskraven hamnar därför SVT i en balansgång. Visserli-
gen kan man säga att bristen på måluppfyllelse inte ligger hos SVT så länge 
som distributionen finns, men indirekt fyller inte public service sin funktion 
om ingen tittar på programmen. Dock är det så att public service kanalen 
SVT1 har högst siffror och kan därför sägas leva upp till de förväntningar 
och krav som har med spridningen av innehållet att göra.  

Vid 2000-talets början fanns en tendens att SVT tappade tittare. TV4 
hämtade in allt fler tittare och det krävdes en omorganisation av SVTs 
innehåll (Jutterström 2008, prop 2012/13:164). Man lade om programtablån 
och fokuserade på underhållning i SVT1 medan SVT2 fick stå för smalare 
innehåll. Satsningen lyckades och public service hämtade igen underläget 
gentemot TV4 för att idag ha fler siffror. Marknadens förutsättningar är för-
modligen huvudförklaringen till att SVTs innehåll enligt Asps rapport visar 
ett högre underhållningsutbud. Därmed tror jag inte att det är producenterna 
själva som skapar likriktningen i utbudet. Istället är det förutsättningarna på 
marknaden såväl ekonomiskt som politiskt som är överordnade utvecklingen 
och som skapar en balansgång för SVT. Nissen uttryckte det : ”the Scylla of 
populism and the Charybdis of elitism” det vill säga public service balanse-
rar mellan tittarsiffror och folkbildningskrav. 

En annan komplexitet med tittarsifforna är de kommersiella kanalernas 
förhållande till annonsörerna. Horan (2011) liksom Feuer (2011) tar upp 
annonsörernas medvetna inriktning på tittarna och deras profiler. För att på 
så sätt på förhand säkra sina investeringar. I någon bemärkelse är då an-
nonsörerna också tittare. Skillanden är att de inte mäts genom tittarsiffror, 
men de bevakar ständigt TV-kanalernas utbud och följer såväl innehåll som 
programtid. Ett TV-bolag som varumärke kan på det sättet värderas olika 
högt beroende på hur programinnehållet bedöms av annonsörerna. En pro-
gramchef sa:  

 “Marknaden kan själv reglera innehållet och kvaliteten. Bättre programin-
nehåll ger dyrare reklamslottar.” (intervjuperson 5) 
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Distributionens komplexitet 
En kvalitetsaspekt inom temat Teknik är distributionen. Den har dock skapat 
en del diskussioner inom innehållsmarknaden. Tekniken förändras kontinu-
erligt och dessutom har webb-tv seglat upp som en utjämnande faktor. Dock 
domineras fortfarande TV-utbudets marksända distribution av statliga Ter-
acom Group (prop 2012/13:164). De kommersiella kanalerna måste skapa 
betaltjänster för att sända sina program och menar att konkurrensen mellan 
de kommersiella kanalerna och SVT är ojämn (prop 2012/13:164).  Men den 
senaste utvecklingen med en konvergens som gör att fler medieformer smäl-
ter samman och där program kan delas skapar regelverksproblem. Olika 
regler gäller för olika former av distribution. Såväl internationellt som na-
tionellt. Det skulle kunna leda till att svensk public service får ytterligare 
problem med konkurrensen.  

I och med att de kommersiella kanalerna drivs av annons- och abonne-
mangsförsäljning för att kunna sända sina program skapas osökt en kom-
mersiell inriktning av utbudet. Här ser jag att Baumans (2001) och Habermas 
(1986, 1988) resonemang kring konsumismens inflytande är tydlig. Kom-
mersiella incitament får företräde eftersom de instrumentella kvaliteterna 
baserade på lönsamhet och höga tittarsiffror är avgörande för de kommersi-
ella kanalernas överlevnad.  

Således agerar de som man gör på en fri marknad. Man säljer det som 
flertalet vill köpa och till lägsta möjliga produktionskostnad. Här ser jag inte 
att marknaden gör ett fel. Om det finns ett politiskt motstånd mot en likriktad 
kulturproduktion är det på ett strukturellt plan endast politikerna som kan 
skapa regelverk för att påverka det. Alternativt satsa på bättre utbildning för 
att på så sätt skapa bättre förutsättningar för individerna att göra val på en 
diversifierad marknad. Därmed ser jag att instrumentella kvaliteter i hög 
grad är kopplade till och påverkade av ekonomiska och politiska strukturer 
som avhandlades i kapitel fem.  

Processernas komplexitet 
Processerna är huvudsakligen präglade av kvantitativa aspekter. Oavsett vil-
ken av polerna man hör till poängteras processerna, finansiella mål, tid och 
logistik som viktiga kvalitetsaspekter  i produktionen. Tydliga instrumentella 
kvaliteter med andra ord. Men på ett plan kan man säga att de är dynamiska 
inom det gemensamma produktionsfältet. Där utbyts många kunskaper och 
erfarenheter som inte bara inbegriper kulturell verkningsgrad och teknik. 
Relationerna inom nätverket är viktiga för lyckade processer inom produk-
tionen.  

 “att jobba med folk man gillar” “det underlättar kommunikationen och gör 
jobbet smidigare.” (intervjuperson 26)  
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Således måste de sociala konstruktionerna inom nätverket fungera för att 
processerna ska lyckas utifrån instrumentella kvalitetssäkringar. Relation-
erna som i sin tur baseras på långvariga samarbeten, rykte och erfarenheter 
inom nätverket kan vara avgörande för slutresultatet liksom forskningen i 
hög grad pekar på (Caldwell 2009, Granovetter 2005, Co, Kelly, Yeung, 
2007, Wigren 2003, Ursell 2000).

Dynamisk kvalitet 
Övergripande är de dynamiska kvalitetsaspekterna starkt kopplade till den 
kulturella verkningsgraden. Eftersom de till sin natur är ogripbara och om-
formas kontinuerligt i den sociala kontexten. Men, de finns även repre-
senterade inom processer och teknik.  

Teknikens betydelse 

 “Bra kvalitet är när jag som proffs inte märker klipp i vare sig foto eller 
ljud. Jag glömmer allt och följer med. Då är det riktigt bra. Men, det är inte 
ofta. Breaking Bad är ett exempel på en serie där jag kände så. Där klaffade 
allt.” (intervjuperson 19) 

TV-branschen är som avhandlades i kapitel fem och sex en kunskapsintensiv 
näring. Därför uppstår också täta lokaliseringsmönster bland aktörerna. In-
tervjuerna visade också att de tekniska innovationerna och kunskaperna om 
dessa utbyts i nätverken. Därmed skapas kunskaper och normer i den sociala 
kontexten där de verkar. Bilden och tekniken som estetiskt uttryck var något 
som många inom den kulturella polen tog upp. Dessutom kopplade de kun-
skapsutvecklingen till närheten till andra inom nätverket. Såväl aktivt i form 
av arbetet under en produktion som tyst kunskap vilken kan utväxlas under 
informella omständigheter (Neff 2005, Wigren 2003).  

Utifrån perspektivet om TV-mediet som estetiskt uttryck kan man se 
många dynamiska kvaliteter inom detta område. Bilden är central inte bara 
utifrån standarder utan även som förmedlare. Som en skapare av beröring 
hos betraktaren. Den typen av kvalitetsaspekter är dynamiska och nära vad 
många skulle säga hör till den kulturella verkningsgraden. Den kunskap som 
enhälligt anges som viktig är då redigeringskonsten.  

Konsten att kunna se en historia och audiovisuellt få fram dess berättelse 
är en teknisk kvalitet inom foto. Enligt DiTommaso (2002) är det en slags 
instrumentell kvalitet då redigeraren följer manus. Men om man istället ser 
på realityprogram finns inget uttalat manus. En stor del av kreativiteten sker 
då i redigeringsrummet. Till denna konst kommer också bildkonsten i sig. 
Ett estetiskt uttryck som kan hämta inspiration ifrån konsten, dramat och 
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filmen. Inom filmkonsten är det ett hantverk som också uppmärksammas 
men som i bland glöms bort i TV-produktionen menade en intervjuperson 
(18). Teknikens utveckling har skapat större möjligheter att realisera bild-
återgivande och TV-mediet visar på många sätt en innovationsrikedom inom 
området enligt många av intervjupersonerna.  Denna är i sin tur förankrad i 
berättelsen och förmågan att skapa beröring.  

Beröring 
Beröring sker hos betraktaren och är till stor del en social konstruktion som i 
vissa fall kan vara universell. Till exempel bilden på en kattunge. Den skapar 
känslor oavsett betraktarens kulturella kapital och kan därmed få många med 
sig. Men beröringen kan också innebära att olika personer berörs på olika 
nivåer och i olika hög grad när de ser ett program. Därmed har kvalitetsas-
pekten beröring en hög grad av dynamik.  

Beröring är en dynamisk kvalitet oavsett syfte. Syftet kan vara ett ärligt 
uppsåt men kan också vara manipulativt. Det ärliga uppsåtet är kopplat till 
konsten och berättelsen i sig och vad den förmedlar (intervjuperson 23). Det 
manipulativa ligger i att locka tittarna att återkomma för att på så sätt 
garantera tittarsiffror. Liksom Adornos mediekritik handlade om (Adorno 
1954). 

För public service är tittarsiffror måluppfyllelser av olika slag. Varje pro-
gram har en på förhand bestämd måluppfyllelse korrelerat till tittarsiffror 
och dessa kan variera. För det kommersiella TV-innehållet är syftet att sälja 
annonser och därmed gå med vinst. Då är måluppfyllelsen alltid kopplad till 
högsta möjliga tittarsiffror. Primärt ska målgruppen vara uppfylld eller 
överfylld men det skadar inte att andra målgrupper också finns inom tittar-
siffrorna.  

Det som skiljer sig åt är innebörden av beröring. Ett program ska beröra 
och alla verkar vara överens om att det säkerställs till hög grad inom den 
kulturella verkningsgraden. Men, de intervjupersoner som är närmare den 
kulturella polen ser att begreppet ibland används på ett manipulativt sätt. Inte 
genom genuina textuella tolkningar och budskap med ärligt uppsåt utan 
enbart för att skapa känslor. Dessa känslor kan sedan kommersiellt utnyttjas 
under reklampauser:  

 “Det är allmänt vedertaget att när frontalloben stimuleras fattar människor 
fler beslut grundade på känslor.” (intervjuperson 19)  

Då får också reklamen en starkare inverkan och därmed har konsumismen 
fått fäste i TV-rutan där vi spenderar i snitt två timmar per dag (prop 
2012/13:164 ). Medan röster från de kommersiella bolagen ser att program 
som berör skapar gemenskap och är inkluderande.  
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 “Om tillräckligt många berörs skapas ‘lägereldar’. Ett program med en stor 
lägereld (många tittare) kan bedömas som hög kvalitet. Därmed uppstår en 
slags kulturell identitet inom vilken många känner igen sig.”  (intervjuperson 
3).  

Traditionellt bildningsideal - en social konstruktion i förändring 
Bland kvalitetsaspekterna som nämndes under kulturell verkningsgrad fanns 
en stor överensstämmelse mellan intervjupersonerna. Oavsett om de hörde 
till den kulturella eller ekonomiska polen. En förklaring kan vara att 
normbildningen inom nätverket byggs på gemensamma traditioner (Coe, 
Kelly, Yeung 2007, Caldwell 2009, Wigren 2003). Väldigt många nämnde 
kvalitetsaspekter som hänger ihop med ett bildningsideal där drama och lit-
teratur dominerade. Ett program når en hög kulturell verkningsgrad om den 
lyckas skapa ett fungerande drama. Det kan gälla skrivna TV-serier likväl 
som realityprogram. Skillanden ligger i dramaturgin och hur väl den görs. En 
TV-serie bygger på ett manus medan realityprogram bygger på god casting. I 
slutändan är det dock de klassiska dimensionerna anslag, presentation, upp-
trappning, klimax, avrundning och berättelsens premiss som bygger drama-
turgin i det som visas. Gärna med inslag av många överaskningar. Intervju-
personerna hade således ett gemensamt bildningsideal. 

Men vad är då ett tradionellt bildningsideal? Min positionering innan 
studien gick i linje med vad många av intervjupersonerna var inne på. 
Nämligen en slags kanon hämtad från högkulturen. Den bygger i sin tur på 
att det som produceras är rikt på referenser hämtade ifrån klassisk literatur, 
konst, musik, drama och film. Förvånade få, bara tre, nämnde det som Feuer 
(2011) tar upp och som gäller samhällsfrågorna. Det vill säga att bildningen 
också syns i hur väl ett program reflekterar den pågående samhällsdebatten.  

Däremot var alla inne på att just samhällsreflekterande ämnen är 
kvalitetsaspekter men de kopplas inte till bildningsidealet i sig. Det talar för 
att föreställningarna kring bildningsidealet till viss del bygger på filmens 
kanoniseringar och som i sin tur bygger på litteraturens traditioner. Just det 
som Caldwell (2009 sid 29) ifrågasätter den massmediala kritiken för. Det 
vill säga att den bygger på gamla normer som inte gäller längre. Skapandet 
av TV ligger inte bara i berättandet enligt honom utan även i formen som en 
omedelbar reflektion av samhället. Samhällsreflekterande kvalitetsaspekter 
kopplas inte till berättelsen utan till ett programs livslängd. Det vittnar om  
ett nytt sätt att tänka kring TV och dess kvalitet har utvecklats. En tydlig 
dynamik som jag ser det men som inte utkristalliserats ännu. Möjligen kan 
det bero på att folkbildningsidealen som public service har att leva upp till 
fortfarande associeras med kanon som återfinns inom teatern och filmen.
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Livslängd 
Genom att återanvända, omforma och skapa nya perspektiv skapas program 
med lång livslängd. Det kan gälla TV-serier och det kan gälla format. Om ett 
program har en hög grad av meningsskapande genom samhällsanknutna 
budskap borgar även det för hög kvalitet och kan ses som en dynamisk 
kvalitet. Att ett program är bra nog att återkomma till eller att se om är också 
en kvalitet som är dynamisk. Programmets berättelse, form och kontext är 
hållbart och eftersträvansvärt oavsett ekonomisk eller kulturell pol.  

TV-serien Äkta människor ansågs av de personer som arbetade med den 
som en serie med hög kulturell verkningsgrad. Skälen som angavs handlade 
mycket om de filosofiska och samhällsrelaterade frågorna. Andra TV-serier 
som nämndes var House of Cards som förutom det samhälliga intresset i 
egenskap av en beskrivning av hur makten kan utövas också har referenser i 
Shakespears drama MacBeth.  

Den serie som enhälligt av alla ansågs vara bland det bästa som visats och 
som också ansågs ha en hög kulturell verkningsgrad var kritikerrosade 
Breaking Bad. Ett nutidsdrama om livskris, moral och slumpens oväntade 
krafter för en människas öde.  

“En slags Dr Jekyll och Mr Hyde stämning omger huvudkaraktären Walt 
samtidigt som berättelsen är starkt knuten till en samhällig kontext vilken inte 
kräver kunskaper och referenser.” (intervjuperson 23)  

Gemensamt för dessa exempel är att man kan återkomma till dem flera 
gånger och de kan köras i repris med goda tittarsiffror. 

När jag frågade om den svenska serien Molanders vars scen var en stad i 
Värmland och karaktärerna hörde hemma i en akademisk övre medelklass 
menade man att den visserligen hade en hög kulturell verkningsgrad. Men, 
eftersom få bland tittarna kunde identifiera sig med karaktärerna valde man 
att inte göra en säsong till. Tittarantalet ökade inte och man räknade inte med 
att de skulle återkomma. Således hade serien en kort livslängd.  
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Figur 4. De instrumentella kvalitetsaspekterna styrs av politiska regleringar, lönsam-
hetskrav och standarder  

 
Figur 5. De dynamiska kvalitetsapekterna skapas utifrån kulturellt kapital och socialt 
kapital och formas av och inom produktionsfältet. 

Summering 
Den dimension där det tycks finnas störst samstämmighet är den kulturella 
verkningsgraden. Den innefattar kvaliteter som är kopplade till bildningska-
non från litteraturens, dramats och filmens format. Man kan också säga att 
kvaliteterna inom denna ligger nära högkulturen och referenserna hämtas 
ofta därifrån.  

Intertextualiteten är viktig och återskapandet och tolkandet av text ses 
som avgörande för kvaliteten. Det ska också finnas flera dimensioner som 
gör att man demografiskt når fler. Vidare ska innehållet och det som produc-
eras kunna kliva över gränserna för högt respektive lågt kulturellt kapital. 
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När representanterna från kommersiell och icke-kommersiell TV resonerar 
är de väldigt likställda i sin definition gällande den delen.  

Som tidigare diskuterat är det tydligt att det inom klustret råder en hög 
grad av nära relationer mellan intervjupersonerna. Särskilt aspekten hög 
kulturell verkningsgrad. Många av de intervjuade har bytt positioner mellan 
de olika sfärerna eller verkar inom båda vilket kan ha betydelse för 
normbildningen. En annan intressant detalj är att de kommersiella repre-
sentanterna inte väljer att se program som är typiska för deras TV-tablåer. 
Tycke och smak när det gäller de klassiska aspekterna av kulturell ver-
kningsgrad verkar vara överensstämmande oavsett verksamhetens organisa-
tion. Man kan därför sluta sig till att normbildningen i hög grad tar vid inom 
nätverket där produktionen sker.  

Betydelsen av kvalitet 
Kanon och format – fetischer och likriktning 
TV-branschen i Sverige har ursprungligen hört hemma inom en offentligt 
finansierad sektor styrd och reglerad av staten. Innehållet i public service 
baserades i hög utsträckning på folkbildningsidealet som gick hand i hand 
med rösträttsfrågan. Tanken var att skapa upplysta medborgare genom skola, 
folkhögskolor och folkbildningsförbund. När public service etablerades var 
således dessa ideal förankrade i produktionen (Hadenius, Weibull, Wadbring 
2011, Jutteström 2009). Det breda utbudet av kultur och undervisande ideal 
genomsyrade då innehållet och sågs som viktiga och centrala kvalitetsas-
pekter för programinnehållet.   

Under 90-talet liberaliserades TV-branschen och i dess spår har nya 
produktionsvillkor uppstått vilka vilar på marknadsekonomiska premisser. 
Ett konkret exempel på det är att TV-kanaler och TV-produktionsbolag driv-
er produktioner i projekt och köper upp många av tjänsterna av frilansare. 
Således har produktionen fragmenterats och makten har förskjutits från poli-
tiken till näringslivet. De största produktionsbolagen Meter, Jarwoskij och 
Strix står för en majoritet av TV-produktionen. Bland kanalerna är fort-
farande SVT störst. Tätt följd av TV4 och de något mindre kanalerna TV3 
och kanal 5. De tre sista är kommersiella. Om man då ser på hela innehålls-
marknaden överväger de kommersiella intressena. Därmed kan man dra slut-
satsen att många av de instrumentella kvaliteterna får en hög grad av 
betydelse för produktionen eftersom dessa är mätbara (fig 4). Vilket i sin tur 
effektiviserar vinstmålen för de olika bolagen.    

Studien visar också att utbudet av underhållande program har ökat och 
särskilt inom formatindustrin. Såväl representanter från den kommersiella 
delen av branschen som representanter från public service menade att for-
maten kan bli likriktade. Eftersom vinstkraven är höga inom den kommersi-
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ella TV-branschen köper man in eller producerar format som både säljer och 
är kostnadseffektiva.  

Man kan undra hur formaten blivit så lyckade? Vad är det för kvalitets-
aspekter som får betydelse för formaten? En del av förklaringen är de in-
strumentella kvalitetsaspekterna som på mätbara sätt kan effektivisera 
produktionen och garantera vinster (fig 4). I det lägger jag ingen värdering. 
Så fungerar en fri marknad och bolagen gör utifrån sina visioner det som 
ägarna förväntar sig. Det finns inga övergripande sändningsdirektiv eller 
innehållsliga uppdrag kopplade till den kommersiella delen av produktionen. 
För den kommersiella TV-branschen är verksamheten avhängig lönsam-
hetskrav och ett viktigt mått för att uppnå kvalitetskraven är tittarsiffrorna.  

 “Kvalitet är när man når tittarnas förväntningar och de återkommer. Hög 
kvalitet är när man når över tittarnas förväntningar och skapar en lägereld 
som dessutom får spin-off effekter på marknaden.” (intervjuperson 15)   

Om tittarsiffrorna är goda eller potentiellt goda skapar det incitament för 
annonsörerna att investera. Intressant nog skulle man kunna betrakta an-
nonsörerna som en tittargrupp också. Deras intressen kan också ligga på 
andra dimensioner. Det var särskilt uttalat hos de kommersiella produk-
tionsbolagen. Man talade gärna om tittarna utifrån kategoriseringar och 
använde även begreppet kulturellt kapital. Annonsörer är medvetna om köp-
kraften och tittarnas kulturella kapital utifrån tittarmätningar. Utifrån re-
sultatet kunde jag dock inte styrka korrelationen men forskning gjord på den 
amerikanska marknaden bekräftar resonemanget att annonsörerna är viktiga 
“tittare” för de kommersiella kanalerna (Horan 2011). Några av intervjuper-
sonerna menade dock att en sådan tendens finns. Därmed är tittarsiffror en 
instrumentell kvalitetsaspekt.  

En annan kvalitetsaspekt som kan skapa lyckade format är om innehållet 
berör tittarna (fig 5). Beröring kan enligt kritikerna ses som ett manipulativt 
grepp med syfte att hålla kvar tittare. Gärna också för att tillfredställa spon-
sorerna som hoppas på en ökad konsumtion av de varor som flimrar förbi 
under programmens reklamuppehåll.  

Av många inom den kulturella polen sågs beröring som manipulativt så 
till vida att det inte står för något äkta eller genomarbetat. Man klipper i 
efterhand in passager som skapar dramatik och:  

 “lägger på stråkar och ljud för att förstärka känslan av beröring vilket kan 
framstå som banalt, likriktat och rent av infantiliserande.” (intervjuperson 
23)  

En tolkning som kan sägas ligga i linje med den kritik som Adorno fram-
förde gentemot de kulturella industrierna. 
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En tredje kvalitsaspekt för att säkra formaten är vikten av att använda 
kändisar. Geraghty (2003 sid 31) påtalar att den nya generationen ser 
kändiskapet som något eftersträvansvärt. Kändiskapet har alltså ett egetvärde 
i sig självt. Många i branschen tog upp kändisbegreppet. Två riktningar kan 
skönjas. Den ena tar upp kändisen som en kvalitetsaspekt i egenskap som 
karaktär eller medverkande. I de fallen handlar det om att skapa tittarsiffror. 
Kändisar drar åskadare och i bästa fall blir det spin-off effekter i andra me-
dier vilket kan generera fler tittare.  

Den andra riktningen handlar om mångfaldsvisioner. Ett exempel som 
togs upp i det sammanhanget var formatet Idol. I och med att vem som helst 
kan ställa upp och kvalificera sig så kan också alla synas. I det fallet fyller 
formatet en samhällsfunktion som innebär att alla kan bli inkluderade enligt 
intervjupersonen. Exemplet som angavs var Darin och hans framgångar in-
om artisteriet.  

Oavsett riktning kan man dock se kändisskapet som en slags fetischism i 
sig. I så fall kan man tala om en själslig atrofiering som Bauman resonerar 
kring i sin kritik av konsumtionssamhället. Atrofieringen ligger i att tittarna 
underordnar sig kändisen och därmed upphör tittarnas egenvärde.  

På en fri marknad baseras valen på aktörernas fria vilja. Det innebär att 
individen utifrån sin kunskap och självständighet kan göra ett aktivt val av 
vad denne vill se. Frågan är dock om individerna som ska göra dessa val på 
TV har så många val om ett formatbaserat underhållningsutbud dominerar 
marknaden? Risken är att ett alltför kommersialiserat kulturutbud kan bli 
likriktat. 

Den kritiska teoribildningen där Theodor Adorno ingick, såg TV-
industrin som en förenklad, banal och likriktad kultur. Intervjupersonerna 
nära den kulturella polen och särskilt små aktörer (frilansande producenter) 
höll till stor del med om det resonemanget på så sätt att format blir allt van-
ligare. Inom branschen en så kallad “buzz-word” och som omsätter miljard-
belopp på den globala marknaden. Formaten beskrivs som recept och något 
som kan ses som trist och repetitivt.  

Utifrån underlaget kan man säga att TV-branschen till viss del styrs av 
homogena mål med liknande verktyg och utifrån det resonemanget kan den 
kritiska mediekritiken ha en poäng i sin syn på kulturutbudet. Det vill säga 
att kvaliteten utifrån en kulturell verkningsgrad skulle vara låg. Men då byg-
ger det på premissen att hög kvalitet inom kulturell verkningsgrad innebär 
två saker. Dels mångfald vilket också är ett reglerat krav för public service. 
Dels ett bildningsideal som kanske inte är så aktuellt alla gånger. Beroende 
på hur man tolkar bildningsidealet kan en paradox uppstå.  

Resultatet visar att kvalitetsaspekterna inom den kulturella ver-
kningsgraden bygger på traditionsbundna ideal hämtade från litteraturen, 
konsten, filmen och dramat. Risken med dessa ideal är att de riskerar att bli 
kanon. Geraghty (2003) menade att ett av TV-produktionens kvalitetsprob-
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lem är att det saknas kanon inom TV och därmed blir det svårt att skapa en 
TV-kritik. Helt enkelt eftersom jämförelser saknas.  

Svagheten med kanon som jag ser det är att det kan bli en fetisch. Om 
fetischen upphöjs och blir överordnad, vari ligger då befrielsen för individ-
ernas själ som såväl Bauman som Adorno förespråkar? Dock tror jag inte att 
det är kanon mediekritikerna efterfrågar men jag tror att tolkningen ofta är 
att bildningsideal ska bygga på kanon. Vilka i sin tur bygger på tradi-
onsbundna kulturella ideal konserverade i lokala, regionala, nationella eller 
globala kontexter. Studien visade att produktionsfältet bygger på nära och 
återkommande relationsbundna projekt. Det kan vara en förklaring till att en 
så övervägande andel av de intervjuade personerna hade samma definition 
på kulturell verkningsgrad. Om den får råda kan det också leda till ett homo-
gent kulturutbud som jag ser det. Således uppstår återigen en fetish. Oavsett 
om fetischen är byggd på tradionella bildningsideal som kanon eller kom-
mersiella blockbusters så finns det en risk för likriktning inom TV-mediets 
kulturutbud.  

TV-mediet – en longtail med konstnärliga anslag 
En generell konsekvens av kulturell globalisering är att världen känns min-
dre och interaktionen mellan individer, grupper, regioner och länder går for-
tare. För inte så länge sedan tog information ibland veckor att komma fram 
när avstånden var långa. Men idag är överföringen omedelbar. Detta medför 
förändrade villkor på många plan, ekonomiskt, politiskt, socialt och kul-
turellt.  

Fördelarna med en global värld är att utbytet av kunskap och information 
kan leda till en mer utbredd kulturell medvetenhet som i sin tur kan råda bot 
på diskriminering och förutfattade meningar. Det kan synas i både utbudet 
och produktionsvillkoren. Därmed kan man se att utbudet i de kulturella 
industrierna inte behöver vara likriktade.  

Istället frammanas en dynamisk kreativitet där mångfald och nya idéer är 
honörsord. I studien visade det sig att produktionsvillkoren å ena sidan ska-
pat osäkrare villkor. Å andra sidan kräver nya fragmenterade produk-
tionsvillkor en hög grad av nära F2F-kontakter och relationer inom 
nätverken vilka i sig ses som möjligheter för kreativa och innovativa konstel-
lationer.  

När jag började forska i ämnet hade jag som redan nämnt en positionering 
där utgångspunkten var att mediet är fördummande och infantiliserande uti-
från ett innehållsligt perspektiv. Beroende på vad man lägger i de begreppen 
kan jag ha rätt. Om definitionen är likriktning vill säga. Många höll med om 
att utvecklingen på grund av kommersiella lönsamhetskrav domineras av 
instrumentella kvalitetskrav som i sin tur kan leda till en likriktad produk-
tion. Men det finns två upptäckter som jag inte hade med mig på denna resa 
mellan Scylla och Charybdis.  
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Det ena som förvisso inte är en upptäckt men ett faktum och som jag till 
viss del kan hålla med om. Nämligen long tail fenomenet. Den teori som 
framhåller att den digitala tekniken och möjligheten att sprida information 
och programutbud på ett effektivt sätt möjliggör för nischade program att 
skapas och finnas (Andersson 2006). Även om marknadskrafterna är domi-
nanta. Det innebär att mångfalden och nyskapandet fortsätter. Den 
kvalitetsaspekt som säkerställer det ligger till stor del inom tekniken. Den 
nya tekniken skapar ett produktionsfält bortom de gamla strukturerna. Med 
hjälp av bättre teknik skapas nya och kreativa estetiska och bildmässiga 
kvalitetsaspekter samtidigt som distributionskanalerna blir såväl mer utbred-
da som snabbare. Vilket lett till skapandet av nya genrer och spridningen av 
indieproduktioner. 

Därmed skulle det motsäga det kritiska förhållningssättet att kommers-
iella intressen tar överhand. Istället kommer tittare fortsätta att efterfråga 
smala program som inte alltid skapar så kallade lägereldar. Kanaler med 
program av den karaktären enligt studien är till exempel History Channel 
och Discovery Channel. Dessa ses dock i huvudsak av män i åldersgruppen 
17-37 år. Vilket i sig är ett intressant fenomen. Marknaden har observerat det 
men har ingen förklaring till varför det är så. Är det så att det finns 
könsskillnader när det gäller programinnehållet. I så fall, vad beror det på? 
Ingen av intervjupersonerna berörde det. 

De instrumentella kvaliteterna ligger i förmågan att kunna redigera fram 
en berättelse utifrån auteuren eller budskapet. Kritiken kan ligga i att mediet 
därmed föregåtts en manipulation och därmed fråntas tittaren en egen be-
traktelse. Jag kan hålla med om det när det gäller realityprogram. Där kan 
det vara uppenbart och i likhet med såväl Bauman (2001) som Adorno 
(1991) kan man därmed se att mediet  utnyttjas på ett medvetet sätt.  

Men i TV-serier av dramakaraktär är det nog nödvändigt. Annars förlorar 
innehållet sin poäng. Intervjupersonerna som arbetade med Äkta Människor 
poängterade just det faktum att samarbetet mellan regissören, manusförfat-
taren och redigeringen var viktiga led i att nå fram till produktionens mål. 
När det gäller TV-produktionen är produktionsskapandet mer fragmenterat 
till sin natur. Det är inte alltid så att varje avsnitt skrivs av samma person 
eller regisseras av samma person. På så sätt är inte bara hela produktionen 
utan även varje avsnitt fragmenterade. 

Tekniken har också enligt DiTommaso (2002) en estetisk dimension där 
nya uttryckssätt uppstår. Formen har betydelse dels visuellt dels när det 
gäller innehåll. I det här sammanhanget kan man också tala om estetiska 
språk. Musik, drama, visuella gestaltningar, muntligt och skriftligt berättan-
de, målarkonst, harmonier, disharmonier och rytm. Formen är medlet för att 
nå våra sinnen. Bereonde på våra preferenser, erfarenheter och skolning får 
effekterna olika konsekvenser.  

Formen kan vara social och kontextuell. Den kan ha ett kulturellt sym-
bolvärde som exempelvis konst med ett konsthistoriskt värde i ett museum 
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eller populärkultur i form av TV-drama som konsumeras via TV i våra hem. 
Estetiken kan också vara bunden till olika institutioner och offentligheter. 
Där institutionerna oftast representerar den typ av kultur vars konsumtion 
utgörs av ett högt kulturellt kapital och det offentliga rummet vänder sig till 
alla.  

TV är som jag ser det en form av offentligt rum och därmed en förmed-
lare av vad som etikeras som populärkultur. Hur denna populärkultur sedan 
ser ut och vad den förmeldar kan variera. Men det för mig nya och över-
raskande perspektivet på TV-mediet är estetiken. Estetiskt kan tekniken fun-
gera autonomt som ett konstuttryck oavhängigt det textuella innehållet. 
Således kan man liksom de postmoderna kritikerna tala om TV-estetiken 
som en konstform (fig 5).  

Slutord 
Det svenska TV-landskapet har blivit mer fragmenterat och alltmer kom-
mersiellt. Fler kanaler och en likriktad formatindustri gör sig gällande. 
Liksom Frankfurtteoretikerna och samtida mediekritiker kan man således 
tala om en standardisering av utbudet och att lönsamhetskrav är överordnade 
innehållskrav. Tittarsiffrorna är utifrån flera dimensioner avgörande och på 
så sätt kan man säga värderas TV-mediet inte som produkt utan vad det pro-
ducerar: En upplevelse för publiken. Om kanalerna och produktionsbolagen 
skapar program som berör stannar tittarna och kommer tillbaka. För de 
kommersiella kanalerna innebär det också att varumärket förstärks och de 
kan sälja dyrare reklamspottar. 

Men till skillnad från den värld och kontext i vilken Frankfurtteoretikerna 
verkade är mediet idag ett annat. Omedelbart och lättillgängligt för tittarna. 
En “lean-forward” konsumtion präglar tittarnas beteende och de bestämmer 
själva när, hur och vad de ska se. Noggranna analyser av tittarna följs upp av 
kanaler och produktionsbolag för att på så sätt anpassa utbudet efter kon-
sumenterna. De kommersiella kanalerna varumärks utifrån sin tittarskara och 
skapar därmed ett underlag för sin reklamförsäljning. Därmed kan man säga 
att utbudet på den svenska innehållsmarknaden för underhållningsprogram 
och dess kvalitet skapas i ett samspel på marknaden. TV-kanalerna och 
produktionsbolagens val och framtagning av program är en balansgång mel-
lan vad marknaden vill ha och TV-kanalerna och produktionsbolagens sam-
lade kunskaper. Gällande den svenska TV-branschen visar studien att det 
råder en stor dominans av amerikanska program. Såväl röster på EU-nivå 
som röster inom branschen är kritiska till den utvecklingen. En utmaning för 
branschen är således att hitta lösningar för att harmonisera TV-utbudet med 
övriga europeiska länder. Frågan är hur man i en digitaliserad värld kan ska-
pa regelverk för att instrumentellt skapa mångfald? Vilka etiska, moraliska 
och ideologiska problem uppstår då? 
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Den TV-kritik som emotsätter sig den negativa massmediekritiken menar 
att det aldrig förr skapats lika bra TV. Mediet har enligt dem utvecklat nya 
genrer och samlingsbara serier som kan ses som en form av samtida roma-
ner. Ett nytt TV-narrativ kan sägas finnas på marknaden och fick sitt fulla 
genomslag efter the Cable Act 1984 (Brenner, Monroe 1985). Vilken syftade 
till att öka kabelutbudet på den amerikanska innehållsmarknaden. Nya 
högkvalitativa serier skapades och konsumerades flitigt. Vidare menar 
många att de smala eller högkvalitativa programmen hittar sina tittare genom 
long tail fenomenet. Men som jag ser det är den amerikanska marknaden 
betydligt större. Den har ca 300 miljoner tittare och i den digitala världen 
ännu fler såväl nationellt som globalt. Den svenska marknaden med ett mar-
ginaliserat språk är liten. En liten marknad utsatt för en stor konkurrens har 
inte samma utrymme för long tails. Något som intervjupersonerna också 
bekräftade. Därför tror jag att det finns en större risk för likriktning på den 
svenska marknaden eftersom rationalitets- och vinstkrav är påtagliga på en 
liten konkurrensutsatt marknad. Även om public service inte drivs av 
vinstkrav på samma sätt så är de utsatta för en konkurrens som leder till 
anpassningar på gott och ont. Det goda ligger i utvecklingen av nya idéer 
och former men det onda kan vara att viktningen mot populism blir stark.  

Om man vill förhindra en likriktning utan ett statligt regleringsingripande 
bör istället satsningar göras på utbildningsväsendet. Här ser jag att Bourdieus 
resonemang om det kulturella kapitalet fyller en funktion. Liksom Adorno 
menar han att ett ständigt flöde av likriktade budskap begränsar individernas 
fria tänkande. Därmed kan tittarna manipuleras i högre utsträckning. 
Förvisso kan man se det så men jag ser inte att frågan handlar om att enkla 
underhållningsprogram ska marginaliseras. Tvärtom fyller de en funktion 
som avkopplade förströelse. Istället efterlyser jag att smalare program och 
högkvalitativa serier ska ha ett större utrymme. Med digitaliseringen och 
icke-linjärt TV-tittande sker det trots allt. Men man kan ändå se två strömn-
ingar. En är att de enkla underhållningsprogrammen har högsta tittarsifforna. 
Den andra är att det finns en könskillnad i konsumtionen. Män ser i större 
utsträckning program som kan sorteras in under long tail fenomenets nis-
chade program. Medan kvinnor konsumerar mer av vad som kan betraktas 
som enklare underhållningsprogram. Därför bör studier kring konsumenterna 
göras. Dels frågor som berör det kulturella kapitalet dels frågor som utreder 
eventuella könsskillnader i konsumtionen. Ytterligare ett viktigt ämne är de 
moraliska och etiska problem som vissa realityprogram skapar. Exempelvis 
sjukhusdokumentärer där man överskrider gränserna för vad som är etiskt 
försvarbart. Den typen av diskussion förtjänar ett särskilt utrymme inom 
forskningen. 

Men TV-mediet har också nya intressanta dimensioner som man kan och 
bör ta fasta på. Visserligen kan man se att marknaden kan sägas ha en 
övervägande likriktad produktion. Frågan är dock om man alltid måste bryta 
ett mönster? Kanske man kan rida på vågen och hitta nya utmaningar och 
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möjligheter att utveckla mediet. I ett kommersiellt präglat TV-landskap ska-
pas en innehållningsmarknad färgad av en balansgång mellan dynamiska och 
instrumentella kvaliteter. Cardwell (2011) skriver att texten och narrativet 
tappat i populäritet och istället gett vika för vad Adorno skulle kalla manipu-
lativa trix för att locka tittare. Däri lägger hon ingen värdering men bland 
såväl tittare som producenter lutar utbudet mot något annat än textuell dy-
namik. Det är nog så att TV-innehållet domineras av ett standariserat 
innehåll. Men ny innovativ kraft inom bilden kan istället hitta nya sätt att 
skapa mening och forma ett innehåll. En upptäckt jag gjort är att TV:n kan 
betraktas som ett rum där innehåll skapas omformas och sprids genom ett 
samarbete av producenter och tittare. En dynamik mellan innehåll och form 
som framtida forskning om mediet kan och bör ställa fler frågor kring. Kan 
tekniken skapa ett nytt TV-språk som kan kommunicera högkulturella bild-
ningsideal?
 
 

And what is good, Phaedrus, 
And what is not good – 

Need we ask anyone to tell us these things? 
 

Robert M. Pirsig 
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Post scriptum 
Under hösten 2013 hade jag genomfört majoriteten av intervjuerna och ob-
servationen. I samband med det blev jag inbjuden att deltaga i konferensen 
Making television in the 21st century, 24-26 oktober i Aarhus, Danmark. 
Inför min presentation sammanställde jag det resultat jag då hade och som i 
stort är detsamma som i uppsatsen. På samma konferens deltog Roel Puijk, 
professor vid Högskolan i Lillehammer Norge. Han gav mig tipset om sin 
egen forskning kring kvalitetsbegreppet inom NRK. Tyvärr dröjde det innan 
jag till sist fick tag i boken. Då jag redan hade gått igenom och gjort ett urval 
av tidigare forskning såg jag det som oetiskt att lägga in Puijks resultat i 
teoridelen. Därför vill jag här kort reflektera över hans resultat.  

I boken Kvalitet i Praksis – film, fjernsyn och foto (Bakoy, Puijk 
redaktörer 2012) tas kvalitetsbegreppet upp i olika kontexter. Puijk (2012) 
undersöker NRKs praktiska tillämpning av kvalitet i deras produktioner. I 
likhet med SVT är NRK public service och har ett uppdrag som styrs av ett 
regelverk baserat på mångfald, demokratiskt uppdrag och folkbildning. En 
snarlik kvalitetstanke som grundas på bildningsideal som står nära högkul-
turens sfär och vad Bourdieu skulle definiera som en tradition vilket ett högt 
kulturellt kapital grundas på. I kapitlet undersöks i likhet med min studie 
ledningsnivån och hur kvalitetsbegreppet där hanterats de senaste 10-15 åren 
då även Norge genomgått en marknadsanpassning. I stort har den politiska 
retoriken varit lik den som fördes i Sverige ända sedan 50-talet och som 
ledde till beslut om att inte tillåta kommersiell TV. Men under 80-talets 
senare hälft kom de tekniska innovationerna ikapp och det blev omöjligt att 
stå emot en kommersialisering. Länge sågs NRK och ses kanske fortfarande 
idag liksom SVT som ett ”bollblank” (Puijk 2012 sid 101) mot dålig kvalitet. 
Det vill säga lättsamma underhållningsprogram som inte lyder under krav 
om folkbildning eller mångsidighet.  

2003 upprättade NRK en kvalitetsmodell som viktade olika kvalitetsas-
pekter inom flera programtyper. Modellen visar att man har förändrat sin syn 
på hur man ska bedöma innehållet. Det tidigare mer hierarkiskt tradi-
onsbundna idealen är numera utslätade oavsett genre. Dock är det så att in-
formationsinriktade program har större viktning mot traditionella krav som 
upplysning medan underhållningsprogram har större viktning mot humor 
och upplevelser. Men modellen visar att program i högre grad är en kombi-
nation av både underhållning och information. 

I likhet med mina resultat visar också Puijks (2012) studie att teknikens 
innovationer lett till att utbudet av program är alltmer differentierat och mer 
fokus läggs på de tekniska kvalitetsaspekterna såsom distribution och ut-
formning. Även processerna har blivit alltmer viktiga i takt med rationalis-
eringskrav. Utifrån de ekonomiska förutsättningar ett program har läggs 
olika vikt vid tekniken och postproduktionen. Därmed blir det tydligt att 
olika program har olika kvalitetskrav. 
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I takt med en ökad kommersiell konkurrens har dock NRKs utbud blivit 
alltmer populärkulturell till sin karaktär. Målstyrningen inriktas därför i 
högre grad på att anpassa kvalitetskrav till programmens format och genrer. 
Det innebär enkelt uttryckt att olika genrer har olika kvalitetskrav. En ny 
förståelse för kvalitet inom TV-mediet har därmed uppstått (Puijk 2012 sid 
124). Alltmer omfattande styrning gentemot målgrupper är tydlig i 
planerings- och beslutsprocesserna. Olika målgrupper ser olika typer av pro-
gram. Vidare sänds programmen vid olika tidpunkter och allt som sänds är 
alltså inte på bästa sändningstid. Därmed kan man säga att det gamla public 
service uppdraget som syftade till folkbildning inte når alla. Istället har en 
tydligt riktning mot olika tittargrupper tagit överhanden. Eftersom olika pro-
gram har olika kvalitetskrav blir det också en större differentiering av 
innehållets kvalitet beroende på målgrupperna och syftet med programmet. 
Således är det tittarnas förväntningar på innehållet som påverkar skapandet 
av kvalitetsdefinitionen. 

Avslutningsvis kan man se att det finns stora likheter i studierna och att 
mycket talar för att den nordiska TV-produktionen och framförallt det gamla 
public service kravet fått ge vika för marknadskrafterna.  
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Övriga elektroniska källor 
mms.se 
mediavision.se 
nordvision.se 
 
Muntliga källor 
Intervjuer (se bilaga 2) 
Observation av en inspelning av TV-serien Äkta människor och planeringen inför 
den. 
Föreläsning av John Caldwell, Aarhus universitet 26 oktober 2013 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
TEMA 1            Projektet 
 
Presentera studien 

• 
• 
• 
• 

 
TEMA 2            Etik 

 
Informera respondenterna om formerna och anonymitet 

• 
• 
• 
• 
• 

 
TEMA 3            Respondenternas roll i bolaget/organisationen/instutitionen 
 

• 
• 
• 
• 
• 

 
TEMA 4               Organisationskultur 
 

• 
• 
• 
• 

• 
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• 
• 
• 

 
TEMA 5                Kvalitet 
 
Min studie handlar om just definitionen av kvalitet inom Tv-produktionen 
därför är jag intresserad av hur du definierar ordet allmänt och inom din 
verksamhet. 
 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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Bilaga 2 
 
Intervjuer 
 
INTERVJUER 
 
Datum Befattning  Pol (K/E) Organisation 
 
12/3 2013 Programchef  E public service 
18/4 2013 Producent  K frilans 
18/4 2013 Exekutiv Producent E kommersiell 
13/5 2013 Programchef  E kommersiell 
13/5 2013 Programchef  K kommersiell 
14/5 2013 Skådespelare  K frilans 
15/5 2013 Skådespelare/regissör K frilans 
15/5 2013 Producent/Manus K kommersiell 
20/5 2013 Programchef  E kommersiell 
31/5 2013 Producent  K frilans 
7/6 2013 Programchef  K public service 
7/6 2013 Manus  K frilans 
10/6 2013 Inköpschef  E kommersiell 
11/6 2013 Inköpschef  E public service 
12/6 2013 Programchef  E kommersiell 
25/6 2013 Programchef  E/K public service 
25/6 2013 Manus  K frilans 
26/6 2013 Producent manus K kommersiell 
28/6 2013 Programchef  E/K public service 
8/8 2013 Producent  K public service 
14/8 2013 Producent  E kommersiell 
6/9 2013 Exekutiv producent E/K public service 
7/1 2014 Skådespelare  K frilans 
31/7 2013 Kamera/Foto  K public service 
31/7 2013 Kamera/Foto  K frilans 
31/7 2013 Produktion  K frilans 
 
K- Kulturell pol 
E- Ekonomisk pol 
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This is where it all begins… 

 
 

 



 

Forskarskolan i Geografi 2012–2014 
 
1. Kajsa Nerdal, Gymnasieelevers presentationer av relationer mellan miljö och människor  

– en studie om utbildning för hållbar utveckling, 2014. 
2.  Katharina Brummer, Att skapa kvalitet. En studie av den svenska TV-produktionens 

definition av kvalitet och kvalitetens betydelse för branschen, 2014. 
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