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Forskningen om barn och medier är ett viktigt fält
som tyvärr ofta får en undanskymd plats i under-
visningen och i den allmänna diskussionen om medi-
evetenskapen som ämne. Detta trots att det är ett
fält som röner stort intresse från viktiga sociala in-
stitutioner som skola och omsorg och likaså från
vanliga medborgare. En förklaring är marginaliser-
ingen av barn och barnfenomen i samhället och i
medieforskningen. Forskningen är idag mycket mer
upptagen av att studera makt och samhällets makt-
eliter än av att studera de maktlösa. I samhällets
makthierarki befinner sig barnen längst ner. Att det
ofta är kvinnor som har intresserat sig för frågor om
barn och medier bidrar sannolikt också till
forskningsfältets undanskymda roll.

Ulrika Sjögrens avhandling Screen Rites. A Study
of Swedish Young People´s Use and Meaning-Ma-
king of Screen-Based Media in Everyday Life är ett
ambitiöst och väl genomfört empiriskt och teore-
tiskt arbete som borde ha intresse för medieforsk-
ningen i allmänhet.

Avhandlingen presenterar en rad studier om an-
vändningen och betydelsen av TV, dataspel och Inter-
net i unga människors liv. Det är de ungas fritid med
särskilt fokus på hemmamiljön som står i centrum.
Studien ingår i ett internationellt europeiskt projekt-
samarbete: ”Children, Young People and the Electro-
nic Media” som är inspirerat av Hilde Himmelveits
klassiska brittiska studie från 1950-talet.

Avhandlingens tre forskningsfrågor är: (a) Hur
och till vad används TV, dataspel och Internet bland
barn och unga? (b) Hur upplevs och värderas TV,
dataspel och Internet? (c) Vilka meningsskapande
praktiker kan urskiljas i de ungas möten med dessa

medier? Avhandlingen bygger på ett stort och rikt
material som har samlats in vid flera tidpunkter i en
multimetodologisk design. Det är tre åldersgrupper
som har studerats: 8/9-åringar, 12/13-åringar samt
15/16-åringar. Sjögren kombinerar också teoretiska
perspektiv: ”uses and gratificationsteori”, social-
ekologi och socialkonstruktivism. Huvudargumentet
för den breda teoretiska ramen är att medieanvänd-
ningen är ett så sammansatt fenomen att det krävs
flera perspektiv för att få en såväl helhetlig som en
differentierad förståelse.

Ulrika Sjögren är mycket noggrann och systema-
tisk både i sitt empiriska och sitt teoretiska arbete
och skrivande. Som text är avhandlingen argumen-
terande och reflekterande. Begrepp lyfts fram, gran-
skas och preciseras. I de inledande kapitlena (1-4)
diskuteras, förutom de tre teoretiska grundpers-
pektiven, centrala begrepp för avhandlingen som hur
man skall förhålla sig till mediumbegreppet när det
gäller nya medier, konvergens och interaktivitet. En
rad andra begrepp problematiseras också. Vi får
bland annat en utförlig diskussion av begreppet
”everyday life” och Sjögren positionerar sig i en för-
nuftig mellanställning där just samspelet mellan
strukturella aspekter och individens egen aktivitet
betonas. Överhuvudtaget är Ulrika Sjögren nyanse-
rad och mångsidig. Hon står med båda fötterna på
jorden och argumenterar starkt för empiriska studier
som kan besvara frågor om vad det är för faktiska
förändringar som äger hos publiken genom de nya
digitala medierna. På det här fältet är den veten-
skapliga litteraturen onekligen full av teoretiska spe-
kulationer och Sjögrens avhandling är ett högst be-
hövligt korrektiv till alltför vidlyftiga antaganden.
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Sjögren beskriver också sin egen forsknings-
process på ett självreflekterande sätt som visar fram
avhandlingsarbetet som ett utvecklingsprojekt. Det
gäller såväl de empiriska som de teoretiska perspek-
tiven. När det gäller teori så började Sjögren sina
studier om ungas medieanvändning med ”uses and
gratificationsteori” som fokuserar frågor om vilka in-
dividuella psykologiska och sociala motiv som lig-
ger bakom medieanvändningen. I denna funktio-
nalistiska teori hävdas att individen aktivt använder
medierna för att tillfredställa psykologiska och so-
ciala behov. Det blev snart ett otillräckligt perspek-
tiv för att förstå medieanvändningen och Sjögren
ville gå vidare till frågor om situationens och kon-
textens betydelse. Ett socioekologiskt perspektiv,
särskilt Bronfenbrenners modell där betydelsen av
barnets inbäddning i mikro-, meso-, exo- och makro-
system betonas, blev en kompletterande teoretisk
ram. Det tredje perspektivet, det socialkonstruk-
tivistiska med betoning på det aktiva menings-
skapandet, behövdes för att få en klarare helhetsbild
av vilka betydelser som skapas i medieanvänd-
ningen. I Ulrika Sjögrens egen teoretiska resa kan vi
givetvis igenkänna publikforskningens allmänna ut-
veckling där konstruktivistiska teorier, inte minst i
kulturstudietappning, fått ett allt större inflytande.
Men Sjögren förkastar inte gamla teorier, såsom
kulturstudietraditionen gjort, när hon väljer nya
utan argumenterar för att perspektiven kompletterar
varandra. Det är helhetsperspektiv som är Sjögrens
mål inte att i första hand positioner sig och välja
sida i den akademiska kampen om att vara trendigt
korrekt. Det är inte den lättaste vägen men det är en
sannfärdig väg som forskningen behöver mer av.

Kapitel 5 är ett metodkapitel som presenterar av-
handlingens multimetodansats. Sjögren kombinerar
kvantitativa metoder – enkätdata – med en uppsätt-
ning av kvalitativa metoder: gruppintervjuer och indi-
viduella intervjuer, dagböcker och teckningar. Syftet
är att få både representativa data och fördjupa resul-
taten och få svar på frågor om användningskontexter
och meningsskapande. Det är frågor som vuxit fram
under arbetets gång. Materialet har samlats in vid tre
tillfällen, 1997, 1999 samt 2000 men det är inte frå-
gan om en longitudinell studie utan om komplette-
ringar för att fördjupa och bredda underlaget. Sjögren
har haft som mål att studera verkligheten i dess kom-
plexitet, icke reduktionistiskt, holistiskt, och det har
då blivit mer eller mindre en tvingande nödvändighet
att kombinera metoder. Kapitlet diskuterar de olika
metoderna såväl utifrån relevant forskningslitteratur
som utifrån egna argument. Sjögren är öppen och re-
flekterande i förhållande till olika metoder och avvisar

förenklade argumenteringar om kvantitativa kontra
kvalitativa metoder.

I tre mycket omfattande och innehållsrika kapi-
tel presenteras så forskningsresultaten. Dessa orga-
niseras tematiskt kring specifika medier. Kapitel 6
behandlar traditionell TV, kapitel 7 dataspel och ka-
pitel 8 Internet. I enlighet med ambitionen att fånga
det sammansatta vävs, inom ramen för varje kapitel,
resultat från olika studier samman till en helhetsbild
av de ungas mediebruk i vardagen. Kapitlen redovi-
sar många resultat och aspekter och här kan bara ges
ett axplock. Det slås bland annat fast att televisio-
nen fortfarande är ett viktigt medium för de unga. En
majoritet har TV på sitt eget rum, video finns också
i de ungas hem. Redan här visas på könsskillnader
som sedan återkommer i förhållande till olika me-
dier. Det är särskilt pojkarnas rum som är tekniskt
utrustade, 72% av pojkarna har TV i sina rum jäm-
fört med 53% av flickorna. Pojkar från familjer med
lägre socioekonomisk status har i högre utsträckning
än andra video och TV-spel på sina rum och det är
också de unga med sådan familjebakgrund som ser
mest på TV. Många av de statistiska resultaten är
förvisso inte nya utan kan utläsas från diverse mät-
ningar av TV-tittande. Men Sjögren ger en fördju-
pad bild genom att behandla betydligt fler aspekter
än vad man vanligtvis gör och genom att knyta sam-
man statistiska data med de kvalitativa beskrivning-
arna baserade på de ungas egna berättelser om sitt
vardagliga TV-bruk. En sådan aspekt är vad som i
den internationella litteraturen kallas ”bedroom
culture”. På svenska skulle vi väl hellre, när det gäl-
ler barn och unga, tala om betydelsen av det egna
rummet. De unga berättar om vikten av att kunna
dra sig undan till det egna rummet, för att koppla av,
göra läxor, vara där med sina kamrater och för att an-
vända medier: lyssna på musik, titta på TV och vi-
deo. I dagens Sverige tillbringar unga en ganska stor
del av sin vakna fritid på sina rum, allra mest pojkar
som har egen video. Individualiseringen i medie-
användningen är påtaglig men, som Sjögren också vi-
sar, utesluter det inte kollektivt familje- och kamrat-
tittande. Den vardagliga praktiken varierar helt en-
kelt beroende på situation och vad det är för slags
program man ser.

Att pojkar ägnar avsevärt mer tid åt dataspel än
flickor visas med stor tydlighet. Nästan tre gånger så
många pojkar som flickor har datorer på sina rum
och här tycks familjernas socioekonomiska status
spela mindre roll. Sjögren visar att för de flesta är
dataspels- och videoanvändningen mer sporadisk
och genomsyrar inte det dagliga vardagslivet på
samma sätt som TV-tittandet. I en ”uses- and grati-
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fications”-analys visas på olika motiv till data-
spelande som lockelsen i interaktiviteten och grafi-
ken. Sjögren hävdar, med stöd i de ungas egna be-
skrivningar, att dataspel används när inget annat
finns att göra. De finns till hands med sina möjlighe-
ter att välja mellan olika spel och som ett rutiniserat
sätt att tillfredställa behov av underhållning och sys-
selsättning. I ett slags brist på annat att göra blir
dataspelen meningsfulla. I hemmen är dataspelen en
källa till konflikter, inte minst mellan syskon, och
föräldrar skapar – till skillnad från när det gäller
TV-tittande – regler för användningen, särskilt för
pojkarnas del. Det är framförallt tiden som föräld-
rarna försöker reglera.

Att könsroller lever vidare genom dataspel visar
Sjögren på olika sätt. Det framgår av de statistiska
resultaten, de ungas egna beskrivningar och diskus-
sioner om användningen och av de teckningar som
hon samlade in. I ett kort men intressant avsnitt vi-
sar Sjögren också hur de unga har övertagit sam-
hällsdebattens allmänna föreställningar om dataspel-
ens effekter. En del unga resonerar om risken för att
barn som är yngre än de själva inte förstår att det är
fantasi och därför påverkas av att imitera våldet.
Andra hävdar den i samhällsdebatten motsatta upp-
fattningen och framhåller att de är trötta på att
våldshandlingar skylls på TV- och dataspel. Det är
bara sjuka människor som blir mördare av att ta del
av mediavåld.

Kapitel 8 tar upp Internetanvändningen och lik-
som för TV och dataspel presenteras och diskuteras
både kvantitativa och kvalitativa resultat. De förra
grundar sig på en datainsamling från 1997, vilket kan
kännas en aning föråldrat med tanke på att
Internettillgången ökat kraftigt sedan dess. Idag har
75% av 9-17-åringarna tillgång till Internet i hemmen
visar Internetbarometern 2001. I Sjögrens material var
det 37%. Men de sociala mönstren tycks ändå kvar-
stå och i motsats till video- och dataspel så har unga i
familjer med högre socioekonomisk status oftare till-
gång till Internet än andra. Men mer intressant är de
fördjupningsanalyser som Sjögren presenteras och
som inte framgår av andra studier. Med hjälp av
klusteranalys studerar hon mönster i användandet
och finner att den största gruppen består av ”surfa-
rna” som just surfar på nätet men inte gör så mycket
annat. ”Mångfaldarna” gör allt möjligt och utnyttjar
de många möjligheter som Internet erbjuder. Utpräg-
lade ”informationssökare” är en annan grupp och så
finns det ”ladda-nerarna” som laddar ner musik och
annat och även ”chattarna” som främst använder In-
ternet för att chatta med andra på nätet.

Chattandet på nätet behandlas ganska utförligt
och Sjögren resonerar bland annat kring identitets-

skapande med hjälp av teoretiker som Giddens och
Ziehe och visar med citat ur intervjuerna hur de
unga prövar olika roller, personligheter och livs-
stilar. Anonymiteten gör att man kan göra om sig
och pröva en ideal identitet. I mer krassa ordalag lju-
ger flickorna gärna om sin ålder och sitt utseende
och pojkarna om sin fysiska styrka. De unga ser
själva inget moraliskt problem med att ljuga på nä-
tet eftersom det ses som en lek som är helt skild
från reella möten mellan människor. Men Sjögren
ställer frågan om vad det kan få för moraliska konse-
kvenser för mänskliga relationer i framtiden.

Teorianknytning ges på olika sätt i de specifika
resultatkapitlen. I avhandlingens slutkapitel länkar
sedan Ulrika Sjögren samman sina forskningsfrågor
och resultat till tre teoretiska teman. De har på eng-
elska beteckningen: ”the fabric of everyday life”,
”ecology of the media” och ”mediated experiences”.
Det första handlar om hur de olika medierna posi-
tionerar sig socialt, spatialt och temporalt i i hem-
men som är den miljö Sjögren främst studerar.
”Ecology of the media” handlar särskilt om hur me-
dierna utvecklas i förhållande till varandra. Konver-
gens diskuteras men Sjögren visar framförallt hur
nya och gamla medier adderas. Det sker en funktio-
nell differentiering i användningen så att olika me-
dier får och vidmakthåller sina specifika använd-
ningsområden. Det klassiska TV-tittandet behåller
sin starka ställning trots datorernas intrång. Nya va-
nor adderas till gamla. Även de unga berättar att de
läser tidningen på morgonen vid frukosten och bo-
ken på kvällen innan de somnar. Var sak finner sin
plats i vardagslivet. Här kunde man önska att Sjö-
gren inte varit fullt så försiktig med att kritisera de
spekulativa konvergensresonemangen i den teore-
tiska litteraturen. Det tredje temat – ”mediated
experiences” – relaterar till Giddens och Thomsons
resonemang om hur den moderna människan utvid-
gar sina livserfarenheter med medierade erfarenheter.

I enlighet med sin ambition om att fånga det sam-
mansatta är Sjögren genomgående nyanserad i sina re-
sonemang. Det gör det samtidigt svårt att peka ut
några enstaka forskningsresultat eller specifika teore-
tiska diskussioner som särskilt viktiga. Det samman-
satta kräver en mångfald av metoder och teorier och
det är just detta som är det centrala vetenskapliga bi-
draget. När Sjögren väljer tre grundläggande teoretiska
perspektiv är det inte med målet att skapa en teore-
tisk syntes d. v. s. fusion eller integration av teorier,
utan snarare för att teorierna kompletterar varandra
och är användbara för olika delar av verkligheten. Det
är lätt att instämma i behovet av komplementära teo-
rier och det är positivt med en forskningsansats som
inte kastar ut barnet med badvattnet för nya trend-
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teorier. Det är snarare den holistiska vägen som våra
kunskaper om den sociala verkligheten kan förbättras
än av tvära kast mellan olika teorier eller metodo-
logier. Sjögren visar att det är möjligt att arbeta brett
såväl empiriskt som teoretiskt. Screen Rites. A Study
of Swedish Young People´s Use and Meaning-Ma-
king of Screen-Based Media in Everyday Life är en
högst läsvärd avhandling. Givetvis finns det, som i all
forskning, saker att kritisera. Sjögren talar exempelvis
omväxlande om ”barn”, ”unga”, eller ”tonåringar” men
problematiserar inte dessa begrepp och resul-
tatredovisningen kan bygga på olika åldersgrupper

utan att det görs till föremål för särskilt ingående re-
flektioner. Men detta överskuggar inte en i övrigt god
avhandling. Medievetenskapen behöver breddad em-
piri och helhetsperspektiv av det slag som presente-
ras i avhandlingen.
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