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INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
 
Ibland kan man kalla en mycket hängiven TV-tittare för soffpotatis. Den 
äkta potatisen växer på åkern och tar sin näring ifrån luft och jord. Den 
hängivne TV-fantasten gror fast i sin soffa därför att denne tar sitt 
livselixir från TV-apparaten. Denna människa tillbringar nästan hela sitt 
liv framför TV. Både vaken och sovande. Men vad är det egentligen som 
TV-tittaren får sig till livs? Med denna uppsats vill jag undersöka 
fenomenet TV. 
 
1.2 Livsåskådning 
 
Inom religionens delämne livsåskådning undersöker man härvid vilka 
tankar och idéer som människan har om sitt liv och om sin framtid. En 
livsåskådning innehåller frågor som ytterst berör människan. Frågorna 
handlar om existentiella problem och om mening och struktur i livet. 
Livsåskådning belyser hur vi uppfattar den värld som vi lever i. Den kan 
även innehålla religiösa aspekter. Religion betyder i detta sammanhang 
det som ytterst berör människan och det som hjälper henne till att göra 
en totalgestaltning av tillvaro. Inom livsåskådning studeras bland annat 
hur de existentiella frågorna kommer till uttryck hos individen i tid och 
rum. Och därigenom öka förståelsen för människan. 
 
1.3 Förförståelse och frågeställning 
 
Jag tycker att TV är ett ting som finns i alla mänskliga miljöer. Som 
exempel på detta kan nämnas bostäder, hotell, pubar, arbetsplats, skola, 
sjukhus, buss, båt etc. Jag tror att det hade varit enklare att räkna upp de 
platser där det inte finns TV. Så vanligt förekommande är denna tingest. 
Det går knappast att undvika TV. Människan förföljs utav TV-apparater 
och de program som visas. Jag har valt ut TV som fenomen just därför 
att det är så vanligt förekommande. Samt att TV kommer så nära inpå 
människan både i hennes privata- och offentliga livsmiljö. 
 
I denna uppsats ämnar jag att tolka TV-program av typen såpa och sport. 
Det är dessa programformer som har väckt min nyfikenhet. Inför denna 
uppsats har jag några inledande frågor. Dessa lyder som följer. Varför 
uppstår det alltid ”folkstorm” när TV gör förändringar i såpa och sport 
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program? Jag har även märkt att när TV visar aktuell sport så står 
praktiskt taget hela Sverige stilla. Varför vill folk titta på sport? 
 
Min definition på TV-program av typen såpa är att de avspeglar fiktiva 
mänskliga relationer av Hollywood karaktär. På tidningarnas löpsedlar 
kunde man hösten 2000 läsa att TV:s beslut att lägga ner såpan Robinson 
framkallat en folkstorm. TV blev efter detta tvungna att återinföra 
programmet. Då blev det lugnt i TV-sofforna. Vad innehåller egentligen 
såpa som lockar folk att titta? 
 
Sport utlöser starka känslor av glädje inför den kommande segern. Men 
hur kan tittaren bli så helt uppfylld av att vilja infria denna förväntan att 
de vill ta kål på motståndaren? Att titta på sport verkar vara 
dubbelbottnat. Denna utlöser både glädje och hat. Det är just denna 
beröringspunkt som jag är nyfiken på. 
 
Jag tror att TV-tittandet förflyttar människan till en annan dimension av 
verkligheten. I såpan får man fly in i en glamourös värld. I sporten får 
man tillfälle att tänka på segerns sötma. Man kommer genom detta 
tittande långt ifrån den gråa vardagen. 
 
Jag tycker att både såpa- och sportprogram speglar problem av 
existentiell karaktär. De utgörs av fenomen som kärlek, glädje, liv, 
kamp, död, sorg, tvivel, svek etc. I vår värld har människan och hennes 
existentiella frågor fått vika undan för att istället ge plats för tekniken. 
Nästan allt i tillvaron handlar mer om bredband och mobila marknader 
än om mänskliga egenskaper. 
 
Min frågeställning är: Vad förmedlar TV till människan? Hur kan vi 
förstå människans plats framför TV:n? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka TV, med avseende på 
programmen sport och såpa, och varför människan tittar. Jag ämnar tolka 
människan och TV som existentiellt fenomen. Jag ska diskutera detta i 
ljuset av P. Tillichs existentiella ontologi (1977). Jag vill genom denna 
uppsats belysa hur det är att vara människa i ett medialt rum och en 
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föränderlig tid. Jag har valt TV därför att den utgör en stor del utav 
människans tillvaro. 
 
1.5 Material och avgränsning 
 
Denna uppsats behandlar TV-program som kallas för såpa och sport. 
Såpans material kommer från programmen Rederiet, Nya tider, Sunset 
Beach och Robinson. Sport händelser har jag funnit i de dagliga 
nyhetssändningarna samt lördagens eftermiddagssport. Detta material 
ska sedan betraktas i ljuset av Paul Tillichs existentiella ontologi. 
Avgränsningen i teorin utgörs av att endast existentiell- och patologisk 
ångest beaktas. 
 
1.6 Metod 
 
För denna uppsats har jag valt att använda den kvalitativa metoden 
fenomenologi. Inom den kvalitativa metoden är det den symboliska 
innebörden av företeelsen som är av vikt. Inte det konkret mätbara. Ordet 
fenomenologi definieras som ’det som visar sig’. Metoden innebär att 
man först redovisar sin förförståelse och sedan ställer frågor. (Holme & 
Solvang. 1991.s.102ff) Nästa steg innebär att man går till texter och 
verklighet för att finns svar på frågan. Denna information kan man bl a 
finna i böcker, tv, tidningar, broschyrer, film. I steg tre för man en dialog 
mellan material och litteraturens uppfattning. 
 
Resultatet av metoden ämnar mynna ut i en nyanserad och ökad 
förförståelse av sammanhangen och verkligheten. Metodens arbetssätt 
kallas för den hermeneutiska cirkeln. Med detta menas att tolkning och 
förståelse har ett starka positiva samband. Man kan säga att bristen i 
metoden består av den subjektiva förförståelse. Men detta uppvägs när 
det subjektiva ställningstagandet redovisas. Då vänds bristen till en 
tillgång för undersökningen. 
 
Den subjektiva förförståelse för problemet kan förhoppningsvis öka 
förståelsen och tolkningsförmågan av problemet. Inlevelseförmåga och 
delaktighet ökar förståelsen av problemet. Man skapar även en relation 
till det fenomen som undersöks. Det uppstår ett vi perspektiv snarare än 
ett vi- och dom- perspektiv. 
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1.7 Perspektiv 
 
Jag har valt att belysa fenomenet TV och tittaren i ljuset av P. Tillichs 
(1977) existentiella ontologi. Det grekiska ordet ontologi betyder läran 
om det som är. Man är intresserad av de byggstenar som den existentiella 
tillvaron vilar på och människans plats inom denna. Det finns olika typer 
av ontologier. Den existentiella ontologin förklarar livets villkor i 
förhållande till tillvarons grundläggande struktur. Om man får kunskap 
om denna struktur så blir man delaktig i det egna jaget. Ett 
ställningstagande för det som berör människan är också ett steg för 
mänsklig existentiell utveckling. 
 
1.8 Tidigare forskning 
 
S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288f) säger i sin bok att den 
verklighet som vi lever i påverkar oss som människor. I samhället och i 
religionen pågår en omfattande negativ strukturomvandling. Vi går från 
en teocentrisk- till en biocentrisk värld. Den nutida verkligheten har inte 
en hierarkisk uppbyggnad. Därav kan inte religionen inordnas i denna 
nya platta organisation. 
 
Eftersom Gud alltid befinner sig över den mänskliga dimensionen så får 
Gud inte någon plats i vår verklighet. Gud hamnar utanför samhället. 
Därför blir människan ensam med sina livsfrågor. Gud är 
bortrationaliserad och kan inte längre hjälpa oss i vår existentiella nöd. 
Författarna menar att i vår ensamhet söker vi existentiell vägledning i 
TV. Men TV ger bara en ytlig idealbild av hur det är att vara människa. 
Standard exemplet på detta fenomen är program av typen ”Dallas”. Detta 
program skapar tomma massmänniskor. 
 
S. McFague (1994.s.48ff) påpekar i sin bok att när man i sin tillvaro har 
en gudsrelation så ger detta existentiell trygghet. Samhället har 
förändrats men kyrkans metaforiska språk har inte hängt med i denna 
utveckling. På grund av detta så uppnås inte någon relation. Om man har 
en delaktighet i Gud så ger detta ansvarsfulla individer. Gud ger 
människan livsråd inför existensen. Den levande Guden har en 
sammanhållande kraft och ger en känsla av helhet med alltet. Idag är vi 
avskilda från Gud. Vi kan inte tala till Gud och vi förstår inte kyrkans 
språk. Därför framträder verkligheten som hotfull inför våra ögon. Vi 
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blir ensamma med frågor om liv och död. Människan får klara sig på 
egen hand i sin gudslösa verklighet. Därför införlivas fruktan för livsödet 
i medvetandet. Och detta i sin tur utlöser kaos i livet. I det ödesmättade 
ensamma livet utan Guds hjälp blir människan en ansvarslös individ. I 
sin ensamhet känner hon endast frukan för livet. 
 
De ovan nämnda författarna hävdar att människan blir negativt påverkad 
när samhället förändrats. Tryggheten i tillvaron försvinner därför att Gud 
är bortrationaliserad. Vi känner frukan inför vår ensamhet i verkligheten. 
S. Axelsson & T. Pettersson (1992) nämner att människan därför väljer 
TV:s Dallas värld. Och S. McFague (1994) menar att när vi avskiljs från 
Gud känner vi inget ansvar inför livet och andra människor. 
 
Min uppsats behandlar också dessa faktorer. Men jag ämnar gå ett steg 
längre och göra en analys av verklighetens existentiella grund och den 
livssyn som detta för med sig. För att kunna förstå människan och den 
föreställningsvärld hon befinner sig i. Författarna säger endast att 
samhället har förändrats men inte hur denna förändring i sig ser ut. 
 
VERKLIGHET OCH LIVSSYN 
2.1 Människan i tid och rum 
 
Enligt stoikerna så krävs det livsmod för att man ska kunna leva sitt liv 
till fullo ända till slutet. Mod att leva innebär att man även har mod att 
kunna dö. Det är insikten om att livet när som helst kan ta slut genom 
döden som är nyckeln till livet. Det är medvetenheten om det 
ödesbestämda livet och döden som ger livsmod. Man måste förlika sig 
med sitt ödesbestämda liv. Annars får man leva sitt liv i rädsla för allt 
och inget. Ett individuellt mod ger även ett socialt mod. Fruktan för 
själva döden upphör när man vågar att bejakar sitt livsöde. 
(Tillich.1977.s.16ff) 
 
Platons tankar om världen kallas en dualistisk ontologi. Hans verklighet 
har två dimensioner. Den övre är andlig och i denna finns den verkliga 
världen. Där finns svaret till det sanna livet. I den undre materiella 
dimensionen bor människan. Hon får leva ett ofullkomligt liv i skuggan 
av den riktiga verkligheten. Så länge som hon inte förstår denna ontologi 
är hennes liv begränsat till dimman. Det livsbejakande modet är bryggan 



 8

som förbinder dessa båda världar. Men tyvärr är insikten om detta inte 
tillgängligt för alla. (Tillich.1977.s.10ff) 
 
I bibeln kan man läsa om livets villkor i den kristna verkligheten. Gud 
skapade världen åt människan. Gud tog hand om människans livsfrågor. 
En tro på Gud gav mod att leva och en framtida stabilitet. Denna ordning 
var av Gud garanterad att råda intill den yttersta dagen där sedan 
paradiset tar vid. 
 
Spinoza hävdar att vi människor lever i Gud. Vår verklighet har därför 
bara en dimension och består av gudomlig närvaro. Denna är vi delaktiga 
i. Genom att vi är levande människor i en gudomlig verklighet så ger 
detta oss ett livsbejakande mod. Gud bejakar livet och vi är del av detta 
liv. Vi kan få delaktighet i detta genom det mänskliga sinnet och den 
gudomliga tanken. (Tillich.1977.s.24ff) 
 
I dag har vi en biocentrisk världsbild. I denna är naturen i centrum. Vi 
har ett ekologiskt tänkande med ett holistiskt perspektiv. Detta betonar 
att allt i tillvaron står i relation till varandra. Vår verklighet är ett 
ekologiskt system. Naturen och allt levande ingår i verkligheten och allt 
är beroende av varandra. Människan har det högsta ansvar för detta 
ekosystem samt för sin egen existens. Gud som tidigare har varit 
människans existentiella rådgivare är nu bortrationaliserad från tillvaron. 
Gud finns inte med i människans ekosystem. Gud är utanför detta. 
 
EMPIRI: TV SOM FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD 
3.1 Såpa 
 
TV innehåller en kategori av program som kallas för såpa. Det är en 
blandning mellan Hollywood, film, teater, improvisation, monologer, 
dialoger, buskteater, drama, skådespelare, amatörer, kändisar etc. Denna 
programform handlar i huvudsak om fiktiva människors tankar om liv 
och framtid. Alla TV-kanaler har minst ett såpa program. De sänds varje 
dag eller en gång per vecka. När det inträffar förändringar i dessa 
program bemöts detta med starka negativa protester från tittarna. Det 
finns svenska- och utländska såpor. Samt en ny form som kallas 
dokusåpa. Denna kanske kan översättas i TV-sammanhang med ’direkt 
från verkligheten’. Men även denna såpaform är en fiktion. Några 
exempel på såpa är Rederiet, Nya tider och Sunset Beach. Programmet 
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Robinson är en dokusåpa. Jag har försökt att hitta den gemensamma 
nämnaren för dessa program. Sedan har jag gjort ett sammandrag av 
detta. Såpans verklighet utspelar sig i en tidlös tidsrymd. Innehållet i 
såpan bygger på existentiella frågor. Varje avsnitt behandlar olika 
varianter av liv, kärlek, glädje, tvivel, sorg, förtvivlan och död. 
Rollfigurerna ingår i några familjer. Ibland hoppar enstaka personer in i 
handlingen. Alla har en relation till varandra. Dessa agerar alltid inom 
den existentiella ramen. 
 
I såpan bor människan i en glamourös värld eller i en värld som inte 
liknar vår värld. I varje avsnitt pågår en kamp för att överleva. I vår 
tillvaro gäller denna kamp att få pengar till brödfödan. Men i såpans 
värld har de inga ekonomiska bekymmer. Däremot har de andra 
existentiella problem. Det vanligast sceneriet i såpan utgörs av en 
hänsynslös, smart, fräck, framstående, rik och stilig man/kvinna. Genom 
kärlek, sorg och tvivel påverkar han/hon andra personer i sin omgivning. 
Alla inblandade i såpan berörs av dessa relationer. Oftast slutar det med 
förtvivlan och död. Men det är ett cykliskt förlopp. När man tror att 
någon handling i berättelsen har avslutats så börjar intrigerna på nytt. I 
såpans värld växlar de existentiella frågorna lika snabbt som vinden 
blåser. Ett liv i kärlek förvandlas på ett ögonblick till hat och död eller 
tvärtom. 
 
Såpan handlar om hur livet påverkas av inre och yttre förhållanden. 
Relationer mellan rollfigurer påverkar alltid någon annan. Därför är det 
inom såpans värld alltid viktigt att ha kontroll över tillvaron. Den individ 
som har mest kontroll över andras liv har störst chans att klara sitt eget. 
Intriger och falskspel är en förutsättning för att klara sig i såpans värld. 
 
3.2 Sport 
 
Sport visas på alla TV-kanaler och på alla tider på dygnet. Det finns även 
speciella kanaler som endast visar sport. Sport består av 
världsmästerskap i fotboll, ishocky och slalom. Sport innehåller 
europamästerskap och landskamper. 
 
Tennis, boxning, golf, simning, utförsåkning, Vasalopp och orientering 
är några andra exempel på sport. Dessa sporter bedrivs antingen i lag 
eller individuellt. Listan över aktiviteter som visas i TV kan göras 



 10

milslång. Sport tittaren har ett nästan oändligt utbud av att välja mellan. 
Men jag tror att det vanligaste är att människan har sin favoritsport och 
sitt favoritlag. Jag gör nu en generell sammanfattning av sport som visas 
i TV. 
 
När favoritlaget utövar sin sport så sitter den hängivne tittaren framför 
apparaten. Jag kallar denne för han. Åskådaren följer lagets kamp mot 
seger. Och han hjälper genom sitt deltagande laget att vinna. Tittarens 
skrik förebådar att segern är nära. Folk viftar med vimplar. Det finns 
även speciella hejarramsor som används för att hjälpa fram laget till 
seger. Ju högre skriken ljuder ju närmare kommer segern. Även 
sportutövaren kämpar och skriker. 
 
Sporttittaren kan markera sin tillhörighet till laget genom att bära lagets 
färger i sin klädedräkt. Om man använda sin sports halsduk, mössa, 
märken, flaggor, skor och jacka så visar man sin tillhörighet med 
sporten. Man visar också upp sig själv inför de som inte hör dit. Man tar 
ställning för sin sport. Detta gäller både för den som utövar sporten och 
för den som tittar. Alla sportlag har sina speciella färger. Och alla sporter 
har sin speciella klädedräkt. Genom att ha på sig lagets och sportens 
markörer så visar man sin delaktighet i kampen för seger. Samtidigt 
markerar man sitt avståndstagande mot alla andra sporter och lag som 
finns med i kampen mot segern. 
 
Alla individer som deltar i sin sport känner till dess regler. Det är 
tittarens uppgift att kontrollera om dessa följs. Det är alltid 
motståndarlaget som inte kan reglerna. Motståndaren, de andra är alltid 
opålitliga. Tittaren hjälper domaren med kontrollen av regelverket. TV-
tittaren kan skrika och uttala ondskefulla påföljder som kan drabba dem 
som inte följer reglerna. Det egna laget är alltid det laget som förtjänar 
att vinna. Därför måste de vinna över det andra laget. 
Om de andra vinner så har de fuskat. Därför skriker och hånar man 
motståndarna. 
 
TEORI: EXISTENTIELL ONTOLOGI 
4.1 Livet är ödet och döden (Tillich.1977.s.37ff) 
 
För att kunna upprätthålla den egna existensen så fodras det att man har 
mod för detta. Det innebär att livscykelns energi heter mod. Det levande 
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livet behöver ett livsmod för att kunna leva och överleva i vardagen. 
Livets grundsten är mod. Existensen i verkligheten förutsätter ett 
livsbejakande mod. Den dag när man inser att livet inte är evigt men 
ändå kan leva då innehar man livsmod. Om man accepterar att det 
levande livet även består av ödet och döden då får man livsmod. Den 
människa som inser att man alltid bär med sig ödet och döden kan då 
säga ja till livet. Därför att fruktan för döden upphör när man kan bejaka 
alla delarna i livet. 
 
Modet att leva innebär att bejaka verklighetens båda delar. Ödet och död. 
Man kan säga att det är först när människan blir medveten om att döden 
är den andra sidan av livet som mod för livet uppstår. Har man mod att 
leva har man även mod inför tanken på sin egen död. Själva döden 
skrämmer inte lika mycket när man vet att den är inbyggd i livet. Den 
egna existensen innehåller både liv och död. Kan man acceptera ödet 
som sin livspartner så har man mod att leva sitt liv fullt ut. Vetskapen om 
att ödet styr mig mot döden skrämmer inte den medvetna människan. Att 
det är ödet som sätter gränser för mitt livs fortbestånd är realitet som 
finns i modet att leva. 
 
Om jag ska kunna leva mitt liv på jorden så måste jag acceptera att ödet 
och döden alltid finns närvarande i mig. Det är just detta ja till livet trots 
ödet och döden som utgör bejakelse av livet. När jag till fullo inser att 
min tillvaro på jorden är begränsad det är då som jag kan leva. Och trots 
denna insikt kunna känna att livet är värt att leva. Det är då som jag kan 
bejaka livets verklighet. Modet att leva och att finnas till i det vardagliga 
livet är att våga bejaka hela livet trots att mitt liv har en begränsning. 
Säga ja till livet innebär även att se att mitt livs gestaltning beror på ödet 
och att livet är ödet och döden. 
 
Det är ödet som har placerat mig här och nu på denna jord. Detta är inget 
som jag som människa kan påverka. Det går inte att ändra på detta 
faktum. Människan kan inte vrida tillbaka tiden och inte förlänga den 
heller. Men har man mod att bejaka detta som får man mod att leva. En 
liten del ångest inför livets realitet kan man aldrig komma ifrån. Men 
denna ska då vara hanterbar tillsammans med livets existens. Modet att 
leva ska vara större än ångest för ödet och döden. Därför att det är endast 
då som människan kan bejaka sitt liv. Mod behövs för att kunna leva i 
tillvaron. 



 12

4.2 Frukan för livet (Tillich.1977.s.46ff) 
 
Livets hela förutsättning är att man som människa accepterar sitt livsöde. 
Att inte känna allt för mycket ångest inför tanken att livet kanske kunde 
se annorlunda ut än det gör idag. Det är slumpen och ödet som gjort att 
just jag är jag och befinner mig här och nu i denna tidsrymd. Detta är ett 
ödesmättat faktum som man som individ måste inse med öppna ögon. 
Samt att mitt liv ska när som helt avlutas med döden och att det aldrig 
finns något annat alternativ. Livet förintas av döden och jag som 
människa ska utplånas ifrån jordytan. Jaget finns inte kvar utan det 
förgår och upplöses till ingenting. 
 
Tanken på detta kan säkert få vem som helst att vackla i sitt livsmod. 
Men tyvärr är det ett faktum som kvarstår. Jag ska dö när som helst. 
Människan måste ha detta i sitt medvetande och acceptera detta för att 
kunna leva vidare i tillvaron. Det krävs styrka och ett otroligt mod för att 
öppet medge detta. Att leva innebär att säga ja till sitt öde och sin egen 
död. Om man förtränger detta så kan man inte till fullo leva sitt liv som 
människa. Förnekar man ödet och döden så uppstår i dess ställe ångest. 
Detta leder till ångest för livets sanning och för livet i sig. Fruktan för 
ödet och döden blir också ångest för livet. Därför att ödet och döden 
ingår i vår existens. Förnekar man sin existens så förnekar man även 
livet. Denna existens kan man aldrig komma ifrån. 
 
4.3 Existentiell ångest (Tillich.1977.s.37ff.s.120ff) 
 
Varje människa känner någon form av ångest inför tanken på sin egen 
död. Därför att denna död inträffar när ödet så vill. Vetskapen om att inte 
längre finnas till är en skrämmande tanke. Det totala upphörandet av 
jaget är en realitet som ibland blixtrar förbi i vårt medvetande. Att veta 
att ödet bestämmer över mitt liv är i sig en tanke som framkallar ångest 
för varje individ. När man modigt accepterar detta då först kan man 
bejaka hela livsprocessen. Man vågar leva trots att livet innehåller ödet 
och döden. Ibland blir detta svårt att bära för människan. Då vacklar hon 
i sitt mod som ger livsbejakelse och liv. Förnekar man sin existens så får 
man ångest. Ödet och döden tillhör vår existens. Denna ångest är 
existentiell därför kan man aldrig komma ifrån denna. Bara mildra denna 
ångest. 
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När man som människa inte kan känna sig trygg i nuet eller inför 
framtiden då gör sig ångesten påmind. Den kommer smygande. Ödet 
knackar på livets dörr. Och det går inte att utestänga denna ångest. 
Därför att ångesten är en del av livet. Människans existens innebär att 
man tänker på det som finns mellan liv och död. Ödet kan inte 
kontrolleras. Rädsla för att drabbas av sjukdom finns med i tanken. 
Frukan för att blir svag till kropp och själ är också inbyggt i existensen. 
Detta leder till ångest. Man känner att ångesten för ödet och döden lurar 
både inom och utanför människan. Om samhället förnekar de 
existentiella frågorna så får hon själv söka efter svar på livets gåtor. 
 
Ett liv som fråntas en del av sin existens blir ett liv med ett stort tomrum. 
Det ångestfyllda tomrummet inom henne måste med tiden fyllas med 
något. Så att den existentiella ångesten för livets realitet kan dämpas. 
Detta är en ångest som alla människor någon gång upplever. Den 
existentiella ångesten kommer ingen ifrån därför att den tillhör själva 
livet. 
 
För att människan ska kunna leva vidare med sin tomhet som den 
existentiella ångesten bär med sig så behöver hon fylla detta med 
innehåll. Ett skapande kulturellt själsliv är den bästa bot mot ångest. Men 
detta är inte alla förunnat. De som känner sig alldeles för svaga för att 
kunna engagera sig i detta blir fast i ångestens grottekvarn. 
 
Därför letar man i sin livsnöd efter färdiga existentiella svar. Det egna 
livets tomrum fylls med andra människors svar på livets gåtor. Man 
förlorar sin personliga andemening men vinner ett liv utan ångest. Därför 
att den existentiella bristen har fått en stav som den kan luta sig mot för 
stunden. Varje gång som ångesten ånyo vaknar till liv så måste den 
matas med mer färdiga existentiella svar. 
 
4.4 Patologisk ångest (Tilllich.1977.s.66ff) 
 
När den existentiella ångesten övergår till att bli permanent kan man 
säga att det föreligger en patologisk ångest. När skräcken för ödet och 
döden förmörkar livet så uppger människan samtidigt sitt liv. Ångesten 
har tagit herraväldet över livet. Den patologiska ångesten är också en 
existentiell ångest. I den bemärkelsen att det handlar om det mänskliga 
livets alla sidor. Men i den patologiska ångesten begränsas livet av stark 
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rädslan för ödet och döden. När man helt förnekar sitt öde och sin 
dödlighet blir människans liv varaktigt begränsat. Den människa som 
drabbas av denna ångest försöker med alla medel utestänga ödet och 
döden från sitt medvetande. 
 
Den människan som inte kan tänka på sin egen förestående död utan att 
känna smärtsam ångest flyr från verkligheten. Denna människa har ingen 
kraft att bemöta livets verklighet. Hon stänger av denna del av 
verkligheten som innehåller ödet och döden. Hon utplånar ödet och 
döden ifrån sitt liv genom att begränsa det egna jaget. Livsutrymmet 
krymper ihop om man inte har möjlighet att i sitt medvetande acceptera 
hela sin existens. Livsprocessen upphör. Denna individ känner att det är 
lättare att leva i sin egen konstruerade verklighetsuppfattning. Därinne 
har hon tagit bort ödet och döden. Hon avskiljer sig från yttervärlden och 
blir istället delaktig i sin egen värld. Men detta sker på bekostnad av livet 
i sig. Människan förlorar sitt jag och sitt liv. 
 
Den patologiska ångesten skapar kungar som lever i sitt eget slott med 
höga murar och djupa vallgravar. Den verklighet som styrs av ödet och 
döden kommer aldrig in. Denna hålls utanför det egna jagets 
muromgärdade fasad. Här innanför har kungen av jaget sina egna 
fanatiska livsregler. Dessa skriver kungen själv allt efter eget behov. 
Regel ett: livsförändringar är förbjudna. Regel två: bygg högre murar 
och djupare vallgravar. Regel tre: träffa bara likasinnade människor. 
 
Det muromgärdade jaget sitter högt i sitt egenhändigt byggda slott och 
skådar ut över sin självskapade värld. Likt örnen i sitt klippnäste 
försvarar hon sitt bo med näbbar och klor för angrepp utifrån. Det 
begränsade jaget har en otrolig styrka när det gäller att hävda sina 
kungliga rättigheter. Ingen annan människa får ha en åsikt som kritiserar 
kungen och hans slott. Alla motståndare måste förgöras och alla medel är 
tillåtna för att förinta dessa. De andras verklighet finns utanför murarna. 
Dessa ska hållas borta från den egna verkligheten. När man har jagat bort 
fienderna ödet och döden till världens ände då kan den patologiska 
ångesten känna sig trygg. 
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4.5 Gud är mod i ångest (Tillich.1977.s.149ff) 
 
När människan erfar att det egna livet hänger i en tråd som består av ödet 
och döden så får hon en inre chock. Det är då som man erfar 
verklighetens grund. Denna grund har skapats utav Gud. Chocken blir ett 
möte med Gud. Människan är delaktig av verklighetens grund därför att 
Gud har skapat människan. Hon har som människa del i denna Guds 
skapade helhet. Men genom samhällets försorg har vi blivit avskilda 
ifrån verklighetens grund och därmed även från Gud. Vi har inget språk 
att tala med Gud idag. 
 
En tro på Gud ger människan ett mod att acceptera ödet och döden. Och 
att kunna leva med ångesten på behövligt avstånd. Därför att ångesten i 
alla dess former är någonting som man som människa måste leva med. 
Därför att ångest tillhör existensen. Om människan har kontakt med 
verklighetens grund så förstår vi livets konstruktion genom Guds 
försorg. 
 
Men ångesten får inte ta över rodret och segla iväg med människan på 
livets hav utan det ska vara tvärtom. Jaget får denna styrka och detta 
mod genom Gud. Kontakten med verklighetens hela grund skänker 
människan livsmod. När man har en relation till verklighetens grund och 
däri inkluderas Gud så klarar människan av denna balansgång. 
 
Gud ger människan mod att inom sitt medvetande kunna leva i harmoni 
med ödet och döden. När samhället har tagit bort Gud så förstör detta vår 
relation till verkligheten. Vi beskärs från våra livsrötter. Utan Gud 
försvinner vårt mod för att klara av ödet och döden. Gud avskiljs från 
verklighetens grund när samhället förnekar det kristna språket och de 
kristna symbolerna. Vi kommer inte i kontakt med Gud och detta skapar 
ångest för ödet och döden. En början till att knyta ihop människans 
livstrådar är att deltaga i kulturlivet. Att själv skapa något alster ger oss 
en metod att lära känna vår existens. Delaktighet i andra människors 
gestaltning av kultur skänker oss även en känsla av helhet med 
verkligheten. 
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DISKUSSION AV TV OCH ÅNGEST 
5.1 Människan i TV-soffan 
 
Vad det innebär att vara människa i ett förändrat samhälle är en fråga 
som författarna S. Axelsson & T. Pettersson och S. McFague diskuterar. 
Enligt S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288ff) så har människans 
existentiella frågor av gammal hävd tillhört kyrkans domän. Men i en 
biocentrisk värld finns det inte någon plats för Gud. Vi måste klara oss 
utan Guds hjälp. Den ensamma och vilsna människan söker sig därför till 
TV:s värld. Men av det likriktade innehållet förvandlas hon till en 
massmänniska. 
 
S. McFague (1994.s.48ff) säger att i det förändrade samhället får vi klara 
oss på egen hand utan delaktighet i Guds hjälpande kraft. Därför att 
kyrkans metaforiska språk inte har hängt med i den övriga 
samhällsutvecklingen. Människan får lida existentiell nöd därför att 
kyrkan har stelnat i sin gamla skepnad. Idag kan vi inte använda vårt 
språk för att tala med Gud. De existentiella frågorna som behandlar liv 
och död får vi själva lösa. Vi blir avskilda från helheten i Gud. Vi står 
ensamma med ödet och döden och vet inte hur man ska hantera dessa 
frågor. Detta leder till att vi bär frukan för livet inom oss. Och därför blir 
vi ansvarslösa inför vår existens och andras existens. När man inte själv 
som människa känner sig delaktig i hela mänskligheten så känner man 
inte heller ansvar för någonting. 
 
P. Tillich (1977.s.37ff) förklara detta genom att se på hur verklighetens 
existentiella grund är beskaffad. Han menar att människan inte kan leva i 
harmoni med livet därför att hon har blivit avskilda ifrån sin rätta 
existens. Vår livsgrund är av Gud. Med Gud kan vi människor leva i 
harmoni med ödet och döden som alltid finns inom oss. Därför att i 
relation med Gud klarar vi av att bära våra bördor som består av ödet och 
döden. 
 
P. Tillich säger vidare att samhället har fråntagit oss Gud. Vårt liv 
beskärs på det livsmod som en relation med Gud innebär. Vi människor 
orkar inte ensamma med tanken på vårt livsöde och vår kommande död. 
Detta medför istället ångest för ödet och döden. Därmed för vi ångest för 
hela vårt liv eftersom livet även består av ödet och döden. Därför är vårt 
liv fråntaget sin livskraft. Jag tolkar honom såsom att det inte är 
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människan själv som väljer sin livssituation. Utan att det är samhället 
som fråntagit oss vårt livsmod. Det är därför som människan inte orkar 
kämpa för sin existens. När man lever i ångest så förblindar den 
människans existentiella tillvaro. All kraft går åt för att kunna hålla i 
tömmarna på sin ångest så att man inte hamnar i diket. Människan har då 
inte kraft att styra sin existens. 
 
Jag tror, för att kunna uthärda ett liv i ångest måste denna dämpas med 
någonting. I TV-soffan kan man få tillgång till andra verkligheter som 
alltid har kontroll över ödet och döden. I min soffa väljer jag själv vilken 
verklighet som ska få hälsa på. Människan blir trygg i sin TV-soffa 
därför att där kan hon välja vilket liv hon vill ha. Likt Gud kan hon skapa 
sin egen existens. 
 
5.2 Såpa som existentiell ångest 
 
S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288ff) säger att utan Gud väljer 
människan TV som sin nya verklighet. Men i denna blir hon inte en egen 
individ utan hon skapas till en massmänniska. När hon går in i TV-
världen förlorar hon sig själv. Jag anser att i detta resonemang så får 
människan i massmänniskans skepnad en negativ betydelse. Man kan 
skönja att författarna belägger människan med skuld för sin livssituation. 
Hon blir utpekad som medaktör till sin nya verklighet. 
 
Men genom Tillichs existentiella ontologi (1977) kan man istället utläsa 
att människan inte alls väljer själv. Utan att det är människans starka 
hunger efter en ny tillvaro utan ångest för ödet och döden som är hennes 
drivkraft. Människan har bråttom att fylla sitt tomrum med det som står 
till buds just då i tid och rum. När ångesten hålls på avstånd känner 
människan trygghet. 
 
Jag tror inte att man som människa väljer TV istället för liv. Utan att TV 
blir ett substitut för liv. Hon väljer såpa därför att där uttrycks 
existentiella frågor. I såpan talar man i existentiella termer. Vårt 
samhälle förnekar ödet och döden. Människan betraktas som ansvarig för 
sitt liv. Samhället säger att människan har valmöjlighet i livet. Att man 
själv väljer livsform. Ödets påverkan på livet förnekas. I vårt samhälle 
finns inte heller döden. Allt liv ska vara ungt och friskt. Sjukdom, 
ålderdom och död accepteras inte i samhället. Den människa som 
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uppvisar tecken på detta förskjuts från samhället. Man talar inte om 
detta. Förändringar som beror på ålder och död är i samhället belagda 
med tabu. 
 
Den TV-tittande människan har inte valt TV utan är ett offer för denna 
samhällskonstruktion. När samhället förnekar delar i människans 
existens så måste hon söka efter dem på annat håll. I såpan för hon 
tillbaka sin existens. Ödet och döden gestaltas i såpan. Genom att titta på 
TV så blir hon människa och ångesten känns mindre. Utan såpan blir hon 
kanske utan liv. 
 
Jag tror att när människan tittar på såpa i TV så sker det ett möte. I 
såpans värld gestaltas alla existentiella frågor helt öppet inför ögonen på 
tittaren. I människans verklighet är dessa bortrationaliserade. Hennes 
hunger efter livets saknade delar dämpas av såpan. Människan blir 
delaktig i sin nya verklighet genom att följa med i såpa världen. I denna 
nya verklighet talar man helt öppet om de existentiella frågorna. Detta 
skapar trygghet att vara i såpans värld där de gestaltar alla existentiella 
spörsmålen. Såpan kan handskas med ödet och döden. De har kontroll. 
 
Tillich (1977.s.149ff) säger att den chock som vi erfar när vi inser att 
livet går hand i hand med ödet och döden skapar ångest. Samtidigt är det 
vårt första möte med Gud. Men eftersom samhällets struktur fråntar oss 
vår fulla mänsklighet så kan vi inte leva i harmoni. Ångesten blir större 
än den annars skulle vara. Ångesten består av rädsla för ödet och döden. 
Vi kan inte hantera ödet och döden därför att vi i samhället inte kan tala 
om detta. De existentiella frågorna har bortfallit från människans 
verklighet. 
 
I TV-rutan möter den ångestfyllda människan såpa program. Jag tror att 
dessa innehåller alla varianter på temat existentiella frågor. Inför tittarens 
av ångest vidöppna ögon framskymtar ett helt spektra av den 
existentiella frågesfären. Den TV-tittande människan kan få sin ångest 
inom hanterbara ramar genom ett aktivt deltagande i såpans värld. 
Rollfigurerna gestaltar kärlek, sorg, liv, död, svek, smärta, etc. 
Människan vill ha bort sin ångest. Det känns bättre inombords om hon 
blir delaktig i såpans existentiella tillvaro. Livet känns lättare att leva när 
man har fått svar på sina existentiella tankar. 
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Man kan säga att människan tillsammans med såpan utgör den helhet 
som människan förnekats i samhället. Hon konstruerar sig en egen 
verklighet tillsammans med såpan. Jag tror att tillsammans med såpan 
återtar hon sin förlorade helhet. Nu får hon del av de existentiella 
frågorna. I såpan talar man ett språk som människan förstår. Det finns 
levande ord för ödet och döden. Man får följa såpans försök att besegra 
sitt öde. 
 
Jag tycker att TV-såpan blir ett halmstrå att hänga upp sin ångest i för 
den tid programmet varar. Såpan tar upp alla möjliga varianter livets 
existens. Den tomhet som individen har inom sig fylls till bredden med 
såpans existentiella gestaltning. Såpan behandlar existentiella frågor men 
TV-tittaren blir inte hjälpt i sin ångest av detta program. Hennes ångest 
efter programmet är ändå konstant. 
 
Enligt P. Tillich (1977.s.149) är endast aktivt deltagande i en skapande 
kultur ett sätt att dämpa sin ångest. Allt annat är bedrägligt för sinnet. Jag 
menar att såpa kan vara en form av kultur. Om man definierar kultur som 
något som människor har gemensamt. Men den är inte skapande utan 
endast konsumerande. Man kanske hellre kan likna såpa med snabbmat. 
Dess mättnadsvärde är också bedrägligt för människans hunger. 
 
P. Tillich (1977.s.149) menar att vi är fråntagna vår möjlighet att tala 
med gud. Och det är därför vi inte kommer i kontakt med hela vår 
existens. Jag tror att det är därför som människan tittar på såpa. Den 
chock som insikten om att mitt liv påverkas och styrs utav ödet och 
döden mildras utav såpan. Ångesten dämpas när man får tillgång till en 
värld där talar man helt öppet talar om ödet och döden. De existentiella 
frågorna gestaltas på ett språk som man förstår. Såpan talar i termer som 
jag kan förstå detta hjälper mig som människan att få en relation med 
min egen existens. Genom att såpan talar samma språk som tittaren kan 
hon bygga upp en relation med sin fråntagna existens. 
 
Jag tror ändå att såpan genom sin tillfälliga ångestdämpande funktion 
förstärka den existentiella ångesten hos människan. Såpatittande kan 
innebära att människan fastnar i en falsk trygghet. När hon stänger av 
TV-n så har hon ännu en gång blivit sviken i sitt försök till att bli en hel 
människa. Först svek samhället sedan svek TV. Såpan håller kvar och 
förstärker människans ångest. Hon kan inte föra en dialog med såpans 
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aktörer. TV serverar sina tittare en lyxförpackad existentiell monolog i 
ångest. 
 
5.3 Sport som patologisk ångest 
 
S. McFague (1994.s.48ff) säger att vi inte längre är delaktiga i Guds 
helhet därför att vi idag inte har ett aktuellt Gudsspråk. Hon menar att 
genom detta blir vi ansvarslösa individer. Därför att vi inte har någon 
relation och inte känner någon gemenskap med den verklighet vi bebor. 
P. Tillich (1977.s.148ff) menar att vi idag lever med ångest för att leva i 
verkligheten. Detta beror på att vi inte har något religiöst språk att 
återtaga verklighetens grund med. 
 
Därför kan vi inte få kontakt med Gud och våra livsrötter. Vi blir 
ensamma med den patologiska ångesten inom oss. Människan strävar 
efter att upprätta en inre balans. Därför försöker hon att mildra sin ångest 
med ett fanatiskt och fast livsinnehåll. Hon bygger murar runt sitt jag för 
att därigenom minska angrepp utifrån på sin sargade själ. Hon känner 
trygghet när ångesten är inlåst bakom lås och bom. 
 
Jag tror att det är därför människan söker sig till den organiserade 
sporten. Den har en till synes stark och fastställd struktur. Sport 
upprätthålls av tittarens fanatiska anda. Den delaktighet som vi förlorat i 
samhället tar vi igen genom att titta på sporten värld. Jag menar att den 
ansvarslöshet som S. McFague (1994.s.48ff) talar om kan innebära att 
man måste hata de som vill bryta sönder sportens värld. Mitt lag och min 
sport är min nya verklighet därför måste man hata motståndarna. 
Människan känner därför inte ansvar för de som håller på ett annat lag. 
De tillhör ju en annan verklighet. Man känner bara ansvar för sitt eget 
lag därför måste det egna laget vinna. Man kämpar för att få behålla sin 
förlorade existens. 
 
Jag anser att sport har starka regler och givna områden där den utövas. 
Laget har sina egna färger på sina kläder. Varje sport har regler som 
måste följas till punkt och pricka. Om en regel inte följs så straffas denna 
spelare. Han får gå ifrån matchen och sitta på bänken och skämmas. Han 
avskärs ifrån sin delaktighet i laget. Den helhet han känner i sitt 
sportutövande förintas för stunden. Och i dess ställe inträder ångest för 
ödet och döden. Hela livet blir förändrat. Den skräckfyllda ångesten 
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fyller sinnet när han inte får vara med i laget. Samma sak gäller för den 
som tittar på sport. 
 
P. Tillich (1977.s.66ff) menar att människor som har patologisk ångest 
bygger upp murar runt sitt jag för att skydda sig från förändringar. 
Jag ser att inom sport så tillåts inga förändringar i reglerna under 
utövandet. Samt att alla har samma färger på kläderna. Man kämpar 
tillsammans för att laget måste vinna över de andra. Den egna 
verkligheten beskärs genom att utestänga alla motståndare. Det är bara 
det egna laget som får vinna. De ska bekämpas för att skydda laget mot 
splittring. Ett lag är starkt när det uppnår seger. Det egna jaget skyddas 
då. 
 
Jag tror att om matchen förloras så kommer fruktan för ödet krypande 
längs ryggraden på tittaren. Man skriker när ångesten kommer. När 
segern är nära kan man andas ut. Ångesten försvinner för stunden. Man 
skriker även när ångesten lämnar kroppen. En seger garanterar att det 
inte sker några förändringar. Den egna verkligheten består till nästa 
match. Man kan känna sig trygg ett tag till. Om motståndarlaget kommer 
för nära så ska de med kraft slås tillbaka. Helst ska dessa förintas helt 
från arenan. Men om dessa ändå försöker att vinna eller om de är nära en 
seger så slåss man ännu mer. Man kämpar för att vinna matchen lika 
mycket som man kämpar för att slippa den annalkande ångesten för ödet 
och döden. 
 
Jag noterar att tittaren kan reglerna i sin sport. Han ser på en gång när 
någon bryter mot fastställd ordning. Han skriker och alla övriga åskådare 
stämmer in i kritiken av den som sviker laget. Han viftar med sin flagga 
eller halsduk som har lagets/sportens färger. Tillsammans bygger de 
murar för att skydda sig mot den skräckfyllda ångesten som en 
förändring ger. Laget måste vinna för att förhindra förändring som lösgör 
ångesten. 
 
Jag menar att tittaren förstärker ångestens murar mot yttervärlden genom 
att visa sin tillhörighet. Alla hjälper till att höja murarna runt den egna 
konstruerade verkligheten. Man skriker och visar sina kläder. De gräver 
diken runt den uppbyggda muren med sina hejarrop. De blir byggjobbare 
med murslevar som de frenetisk använder för att skydda sitt lag. Kungen 
av den patologiska ångesten i slottet, det vill säga, det egna jaget måste 
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skyddas. Byggnaden och murarna runtomkring kräver sin lojale murare. 
Tittaren hejar och skriker för att kunna skydda sin sårbara patologiska 
ångest mot angrepp från motståndaren. 
 
ANALYS AV LIVSSYN OCH TV 
6.1 Förändring 
 
Jag tror att såpa och sport dämpar ångest därför att det är två bestående 
världar. Man känner och har full insyn i dessa världar. Om det sker 
förändringar så kan man själv påverka detta genom att protestera och 
skrika. Förändringar skapar ångest hos människan. Att vara delaktig i 
såpa- och sportvärlden garanterar en stabil tillvaro. Då kan ångesten bli 
hanterbar för människan. Det är ju så att allting i samhället ska 
förändras. Om förändringen innebär för- eller nackdelar för människan 
verkar inte spela någon roll i samhället. Den som är motståndare eller 
ifrågasätter förändring anses som en bakåtsträvare. Människans 
existentiella sida får vika undan för tekniken i samhället. Förändring 
pekar mot att teknik går före människan. Vår ekologiska värld innehåller 
inte människans existentiella behov. De existentiella frågorna verkar ha 
stannat kvar i någon annan svunnen tidsålder. 
 
Jag menar att idag betraktas inte människan som en unik varelse som 
Gud har skapat utan mer som ett bihang till tekniken. Detta skapar 
verkligen ångest inför människans existens. All förändring i samhället 
tycks vara ett steg längre bort från allt mänskligt. Därför leder förändring 
mot otrygghet. TV ger oss inte en medicin mot ångest. Sport och såpa 
blir snarare ett plåster på ångesten så att man slipper se den. Men där 
under gror ångesten vidare helt obehandlad. 
 
Jag tror att därför måste ångest för ödet och döden hållas borta från livet 
och helt förnekas. Döden måste utestängas från medvetandet. Ett 
fanatiskt sportintresse utestänger den bistra verkligheten så länge 
matchen varar. Sport innehåller fasta regler och starka gränser. Detta 
omvandlas utav åskådaren som skydd för den egna ångesten. 
Fotbollsregler blir även till livsregler som skyddar livet ifrån ångest för 
ödet och döden. 
 
Den existentiella ångest för ödet och döden kan mildras om man blir 
delaktig i en värld där man talar om detta helt öppet. Det tomrum som 
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uppstår fylls med såpans fantastiska livsgestaltningar. Såpan ger tillbaka 
det som människan har avskiljt ifrån. Förändringens vindar blåser inte i 
såpan. Tid och rum är alltid oförändrade i såpan. Det är en bestående 
tillvaro där man vet att rollfigurens ångest gestaltas. 
 
6.2 Trygghet 
 
När människan avskilts från sina livsrötter så tappar hon även sin känsla 
av delaktighet med denna verklighet. Otrygghet infinner sig. Därför tror 
jag att man inte heller känner något ansvar för det som sker i denna 
verklighet. Den patologiska ångesten kan gestaltas i den organiserade 
sporten. I den nya verkligheten är människan delaktig. Hon kämpar för 
sin sport och med yttre rekvisita visar hon sin tillhörighet. Den nya 
verkligheten försvaras med alla medel. Här är man trygg. Därför 
accepterar man inte att människor är olika. De som har andra åsikter 
betraktas som fiender i den nya verkligheten. De måste hatas för att de 
kan förgöra den trygghet som man skapat i sin nya verklighet. 
 
Jag tror att TV berör många människor därför att den har stor plats i 
människans liv. Både när det gäller tillgänglighet och påverkan på livet. 
TV kommer människan inpå bara skinnet därför att den finns i hemmets 
trygga vrå. TV kan även utgöra den enda kontakten med yttervärlden för 
en del människor. Det finns en risk med såpa och sport. Därför att den 
ångestfyllde får en falsk trygghet i fiktiv verklighet. När man sitter 
hemma i soffan kanske man är mer mottaglig för att gå in i såpa- och 
sportvärlden. Detta låser fast människan i sin ångest. 
Någon kan ju tycka att man kan stänga av TV-apparaten. Men jag menar 
att TV som statlig institution har ett ansvar för innehållet i programmen 
som de visar för folk. Därför skulle de inte sända så mycket utav sport 
och såpa. Dessa program gör mer skada än nytta om man betraktar 
fenomenet genom P. Tillich existentiella ontologi (1977). 
 
Jag menar att det finns ett gammalt ordspråk som säger att kunskap är 
makt. I detta sammanhang kan man kanske säga att när man får kunskap 
om de fenomen som styr vår ångest också har viss makt att påverka det 
rådande läget. En livssyn som framträder idag är "vem bryr sig". Detta 
avskiljer oss ännu mer från verklighetens grund. Men har man kunskap 
om verkningarna att detta uttryck så kan man istället byta ut det mot 'jag 
bryr mig'. För TV:s del kan detta innebära att de som statlig institution 
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tar ett ansvar för vad se serverar oss medborgare. Att de försöker minska 
ner på sändningstiden för såpa och sport. Istället kan de utarbeta andra 
programformer som löser upp och mildrar människans existentiella 
ångest. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Med denna uppsats har jag velat undersöka vad fenomenet TV erbjuder 
sina tittare. Samt varför människan föredrar att till på TV. Den metod 
som har används för detta ändamål är den fenomenologiska metoden. 
Fördelen med denna är att fenomenet själv får framträda som det är. Men 
först passerar det genom den subjektiva förförståelsens filter. 
 
Enligt P. Tillich existentiella ontologi (1977) har alla människor ångest 
inför livets existens. Det som skrämmer är att livet består av ödet och 
döden. Den existentiella ångesten uppstår när man till viss del inte kan 
acceptera detta. Man får då inte tillräckligt med mod för att bejaka sitt 
liv. Det uppstår ett tomrum när man förnekar delar utav livet realitet. I 
tomrummet härskar ångesten. 
 
Jag har betraktat fenomenet TV och dess tittare i ljuset av P. Tillichs 
existentiella ontologi. Min tolkning utav frågeställning blir härav att TV 
förmedlar olika former utav ångest. Samt att TV-tittaren som sitter i sin 
soffa också har ångest. I TV-soffan sitter den ångestfyllde människan 
och tittar på den ångest som han/hon känner. I TV-soffan blir människan 
trygg därför att hon själv väljer sin verklighet efter behov. 
 
Jag har funnit att den människa som tittar på såpa och sport mildrar sin 
ångest. Den som har ångest är rädd för förändringar. Därför söker hon 
sig en ny tillvaro i en ny verklighet som inte förändras. Det ångestfyllda 
tomrummet krymper ihop när människan tittar på såpa och sport. Detta 
ger trygghet för stunden. 
 
Den som har existentiell ångest tittar hellre på såpa. I såpan talar man 
helt öppet om existentiella frågor. Tittaren känner sig delaktig utav TV:s 
verklighet. Den patologiska ångesten är en mer varaktig och stelnad form 
av existentiell ångest. Detta ångestfyllda tomrum är känsligare och 
större. Människan måste bygga höga murar runt sin ångest för att orka 
leva vidare. Sport uppfyller detta livskriterium. Därför att alla 
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sportgrenar har starka regler som utestänger alla som inte kan reglerna. 
TV-tittaren förstärker sina egna inre murar genom att bli delaktig i 
sportens nya verklighet. 
 
Dessa båda grupper av människor tittar just på dessa program, därför att 
TV visar samma ångest som tittaren har. TV-tittandet förstärker och låser 
fast människan i hennes ångest. Det blir en ond cirkel. TV förmedlar 
glamourös existentiell ångest i såpa och fanatisk patologisk ångest i 
sport. För att kunna rädda vårt liv måste vi kasta ut vårt ankare och 
förtöja det i botten av vår existentiella grund. Vi måste återerövra livet 
genom Gud. Jag har funnit att fenomenet TV inte behövs när vi 
människor återfår kontakten med hela vår existentiella tillvaro. Men till 
dess kanske såpa och sport är ett nödvändigt ont. 
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ABSTRAKT 
 
Med hjälp av den fenomenologiska metoden visade det sig att fenomenet 
TV innehåller ångest. Programformen såpa serverar sina tittare en 
existentiell ångest. I sport bjuds tittaren på patologisk ångest. I ljuset av 
P. Tillichs existentiella ontologi (1977) framkom det att ångest beror på 
att samhället har fråntagit oss ödet och döden. 
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INLEDNING


1.1 Bakgrund


Ibland kan man kalla en mycket hängiven TV-tittare för soffpotatis. Den äkta potatisen växer på åkern och tar sin näring ifrån luft och jord. Den hängivne TV-fantasten gror fast i sin soffa därför att denne tar sitt livselixir från TV-apparaten. Denna människa tillbringar nästan hela sitt liv framför TV. Både vaken och sovande. Men vad är det egentligen som TV-tittaren får sig till livs? Med denna uppsats vill jag undersöka fenomenet TV.

1.2 Livsåskådning


Inom religionens delämne livsåskådning undersöker man härvid vilka tankar och idéer som människan har om sitt liv och om sin framtid. En livsåskådning innehåller frågor som ytterst berör människan. Frågorna handlar om existentiella problem och om mening och struktur i livet. Livsåskådning belyser hur vi uppfattar den värld som vi lever i. Den kan även innehålla religiösa aspekter. Religion betyder i detta sammanhang det som ytterst berör människan och det som hjälper henne till att göra en totalgestaltning av tillvaro. Inom livsåskådning studeras bland annat hur de existentiella frågorna kommer till uttryck hos individen i tid och rum. Och därigenom öka förståelsen för människan.


1.3 Förförståelse och frågeställning


Jag tycker att TV är ett ting som finns i alla mänskliga miljöer. Som exempel på detta kan nämnas bostäder, hotell, pubar, arbetsplats, skola, sjukhus, buss, båt etc. Jag tror att det hade varit enklare att räkna upp de platser där det inte finns TV. Så vanligt förekommande är denna tingest. Det går knappast att undvika TV. Människan förföljs utav TV-apparater och de program som visas. Jag har valt ut TV som fenomen just därför att det är så vanligt förekommande. Samt att TV kommer så nära inpå människan både i hennes privata- och offentliga livsmiljö.

I denna uppsats ämnar jag att tolka TV-program av typen såpa och sport. Det är dessa programformer som har väckt min nyfikenhet. Inför denna uppsats har jag några inledande frågor. Dessa lyder som följer. Varför uppstår det alltid ”folkstorm” när TV gör förändringar i såpa och sport program? Jag har även märkt att när TV visar aktuell sport så står praktiskt taget hela Sverige stilla. Varför vill folk titta på sport?

Min definition på TV-program av typen såpa är att de avspeglar fiktiva mänskliga relationer av Hollywood karaktär. På tidningarnas löpsedlar kunde man hösten 2000 läsa att TV:s beslut att lägga ner såpan Robinson framkallat en folkstorm. TV blev efter detta tvungna att återinföra programmet. Då blev det lugnt i TV-sofforna. Vad innehåller egentligen såpa som lockar folk att titta?

Sport utlöser starka känslor av glädje inför den kommande segern. Men hur kan tittaren bli så helt uppfylld av att vilja infria denna förväntan att de vill ta kål på motståndaren? Att titta på sport verkar vara dubbelbottnat. Denna utlöser både glädje och hat. Det är just denna beröringspunkt som jag är nyfiken på.

Jag tror att TV-tittandet förflyttar människan till en annan dimension av verkligheten. I såpan får man fly in i en glamourös värld. I sporten får man tillfälle att tänka på segerns sötma. Man kommer genom detta tittande långt ifrån den gråa vardagen.


Jag tycker att både såpa- och sportprogram speglar problem av existentiell karaktär. De utgörs av fenomen som kärlek, glädje, liv, kamp, död, sorg, tvivel, svek etc. I vår värld har människan och hennes existentiella frågor fått vika undan för att istället ge plats för tekniken. Nästan allt i tillvaron handlar mer om bredband och mobila marknader än om mänskliga egenskaper.

Min frågeställning är: Vad förmedlar TV till människan? Hur kan vi förstå människans plats framför TV:n?

1.4 Syfte


Syftet med denna uppsats är att undersöka TV, med avseende på programmen sport och såpa, och varför människan tittar. Jag ämnar tolka människan och TV som existentiellt fenomen. Jag ska diskutera detta i ljuset av P. Tillichs existentiella ontologi (1977). Jag vill genom denna uppsats belysa hur det är att vara människa i ett medialt rum och en föränderlig tid. Jag har valt TV därför att den utgör en stor del utav människans tillvaro.


1.5 Material och avgränsning


Denna uppsats behandlar TV-program som kallas för såpa och sport. Såpans material kommer från programmen Rederiet, Nya tider, Sunset Beach och Robinson. Sport händelser har jag funnit i de dagliga nyhetssändningarna samt lördagens eftermiddagssport. Detta material ska sedan betraktas i ljuset av Paul Tillichs existentiella ontologi. Avgränsningen i teorin utgörs av att endast existentiell- och patologisk ångest beaktas.

1.6 Metod

För denna uppsats har jag valt att använda den kvalitativa metoden fenomenologi. Inom den kvalitativa metoden är det den symboliska innebörden av företeelsen som är av vikt. Inte det konkret mätbara. Ordet fenomenologi definieras som ’det som visar sig’. Metoden innebär att man först redovisar sin förförståelse och sedan ställer frågor. (Holme & Solvang. 1991.s.102ff) Nästa steg innebär att man går till texter och verklighet för att finns svar på frågan. Denna information kan man bl a finna i böcker, tv, tidningar, broschyrer, film. I steg tre för man en dialog mellan material och litteraturens uppfattning.

Resultatet av metoden ämnar mynna ut i en nyanserad och ökad förförståelse av sammanhangen och verkligheten. Metodens arbetssätt kallas för den hermeneutiska cirkeln. Med detta menas att tolkning och förståelse har ett starka positiva samband. Man kan säga att bristen i metoden består av den subjektiva förförståelse. Men detta uppvägs när det subjektiva ställningstagandet redovisas. Då vänds bristen till en tillgång för undersökningen.

Den subjektiva förförståelse för problemet kan förhoppningsvis öka förståelsen och tolkningsförmågan av problemet. Inlevelseförmåga och delaktighet ökar förståelsen av problemet. Man skapar även en relation till det fenomen som undersöks. Det uppstår ett vi perspektiv snarare än ett vi- och dom- perspektiv.


1.7 Perspektiv


Jag har valt att belysa fenomenet TV och tittaren i ljuset av P. Tillichs (1977) existentiella ontologi. Det grekiska ordet ontologi betyder läran om det som är. Man är intresserad av de byggstenar som den existentiella tillvaron vilar på och människans plats inom denna. Det finns olika typer av ontologier. Den existentiella ontologin förklarar livets villkor i förhållande till tillvarons grundläggande struktur. Om man får kunskap om denna struktur så blir man delaktig i det egna jaget. Ett ställningstagande för det som berör människan är också ett steg för mänsklig existentiell utveckling.

1.8 Tidigare forskning

S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288f) säger i sin bok att den verklighet som vi lever i påverkar oss som människor. I samhället och i religionen pågår en omfattande negativ strukturomvandling. Vi går från en teocentrisk- till en biocentrisk värld. Den nutida verkligheten har inte en hierarkisk uppbyggnad. Därav kan inte religionen inordnas i denna nya platta organisation.

Eftersom Gud alltid befinner sig över den mänskliga dimensionen så får Gud inte någon plats i vår verklighet. Gud hamnar utanför samhället. Därför blir människan ensam med sina livsfrågor. Gud är bortrationaliserad och kan inte längre hjälpa oss i vår existentiella nöd. Författarna menar att i vår ensamhet söker vi existentiell vägledning i TV. Men TV ger bara en ytlig idealbild av hur det är att vara människa. Standard exemplet på detta fenomen är program av typen ”Dallas”. Detta program skapar tomma massmänniskor.

S. McFague (1994.s.48ff) påpekar i sin bok att när man i sin tillvaro har en gudsrelation så ger detta existentiell trygghet. Samhället har förändrats men kyrkans metaforiska språk har inte hängt med i denna utveckling. På grund av detta så uppnås inte någon relation. Om man har en delaktighet i Gud så ger detta ansvarsfulla individer. Gud ger människan livsråd inför existensen. Den levande Guden har en sammanhållande kraft och ger en känsla av helhet med alltet. Idag är vi avskilda från Gud. Vi kan inte tala till Gud och vi förstår inte kyrkans språk. Därför framträder verkligheten som hotfull inför våra ögon. Vi blir ensamma med frågor om liv och död. Människan får klara sig på egen hand i sin gudslösa verklighet. Därför införlivas fruktan för livsödet i medvetandet. Och detta i sin tur utlöser kaos i livet. I det ödesmättade ensamma livet utan Guds hjälp blir människan en ansvarslös individ. I sin ensamhet känner hon endast frukan för livet.

De ovan nämnda författarna hävdar att människan blir negativt påverkad när samhället förändrats. Tryggheten i tillvaron försvinner därför att Gud är bortrationaliserad. Vi känner frukan inför vår ensamhet i verkligheten. S. Axelsson & T. Pettersson (1992) nämner att människan därför väljer TV:s Dallas värld. Och S. McFague (1994) menar att när vi avskiljs från Gud känner vi inget ansvar inför livet och andra människor.

Min uppsats behandlar också dessa faktorer. Men jag ämnar gå ett steg längre och göra en analys av verklighetens existentiella grund och den livssyn som detta för med sig. För att kunna förstå människan och den föreställningsvärld hon befinner sig i. Författarna säger endast att samhället har förändrats men inte hur denna förändring i sig ser ut.

VERKLIGHET OCH LIVSSYN


2.1 Människan i tid och rum

Enligt stoikerna så krävs det livsmod för att man ska kunna leva sitt liv till fullo ända till slutet. Mod att leva innebär att man även har mod att kunna dö. Det är insikten om att livet när som helst kan ta slut genom döden som är nyckeln till livet. Det är medvetenheten om det ödesbestämda livet och döden som ger livsmod. Man måste förlika sig med sitt ödesbestämda liv. Annars får man leva sitt liv i rädsla för allt och inget. Ett individuellt mod ger även ett socialt mod. Fruktan för själva döden upphör när man vågar att bejakar sitt livsöde. (Tillich.1977.s.16ff)


Platons tankar om världen kallas en dualistisk ontologi. Hans verklighet har två dimensioner. Den övre är andlig och i denna finns den verkliga världen. Där finns svaret till det sanna livet. I den undre materiella dimensionen bor människan. Hon får leva ett ofullkomligt liv i skuggan av den riktiga verkligheten. Så länge som hon inte förstår denna ontologi är hennes liv begränsat till dimman. Det livsbejakande modet är bryggan som förbinder dessa båda världar. Men tyvärr är insikten om detta inte tillgängligt för alla. (Tillich.1977.s.10ff)


I bibeln kan man läsa om livets villkor i den kristna verkligheten. Gud skapade världen åt människan. Gud tog hand om människans livsfrågor. En tro på Gud gav mod att leva och en framtida stabilitet. Denna ordning var av Gud garanterad att råda intill den yttersta dagen där sedan paradiset tar vid.

Spinoza hävdar att vi människor lever i Gud. Vår verklighet har därför bara en dimension och består av gudomlig närvaro. Denna är vi delaktiga i. Genom att vi är levande människor i en gudomlig verklighet så ger detta oss ett livsbejakande mod. Gud bejakar livet och vi är del av detta liv. Vi kan få delaktighet i detta genom det mänskliga sinnet och den gudomliga tanken. (Tillich.1977.s.24ff)


I dag har vi en biocentrisk världsbild. I denna är naturen i centrum. Vi har ett ekologiskt tänkande med ett holistiskt perspektiv. Detta betonar att allt i tillvaron står i relation till varandra. Vår verklighet är ett ekologiskt system. Naturen och allt levande ingår i verkligheten och allt är beroende av varandra. Människan har det högsta ansvar för detta ekosystem samt för sin egen existens. Gud som tidigare har varit människans existentiella rådgivare är nu bortrationaliserad från tillvaron. Gud finns inte med i människans ekosystem. Gud är utanför detta.

EMPIRI: TV SOM FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD


3.1 Såpa


TV innehåller en kategori av program som kallas för såpa. Det är en blandning mellan Hollywood, film, teater, improvisation, monologer, dialoger, buskteater, drama, skådespelare, amatörer, kändisar etc. Denna programform handlar i huvudsak om fiktiva människors tankar om liv och framtid. Alla TV-kanaler har minst ett såpa program. De sänds varje dag eller en gång per vecka. När det inträffar förändringar i dessa program bemöts detta med starka negativa protester från tittarna. Det finns svenska- och utländska såpor. Samt en ny form som kallas dokusåpa. Denna kanske kan översättas i TV-sammanhang med ’direkt från verkligheten’. Men även denna såpaform är en fiktion. Några exempel på såpa är Rederiet, Nya tider och Sunset Beach. Programmet Robinson är en dokusåpa. Jag har försökt att hitta den gemensamma nämnaren för dessa program. Sedan har jag gjort ett sammandrag av detta. Såpans verklighet utspelar sig i en tidlös tidsrymd. Innehållet i såpan bygger på existentiella frågor. Varje avsnitt behandlar olika varianter av liv, kärlek, glädje, tvivel, sorg, förtvivlan och död. Rollfigurerna ingår i några familjer. Ibland hoppar enstaka personer in i handlingen. Alla har en relation till varandra. Dessa agerar alltid inom den existentiella ramen.

I såpan bor människan i en glamourös värld eller i en värld som inte liknar vår värld. I varje avsnitt pågår en kamp för att överleva. I vår tillvaro gäller denna kamp att få pengar till brödfödan. Men i såpans värld har de inga ekonomiska bekymmer. Däremot har de andra existentiella problem. Det vanligast sceneriet i såpan utgörs av en hänsynslös, smart, fräck, framstående, rik och stilig man/kvinna. Genom kärlek, sorg och tvivel påverkar han/hon andra personer i sin omgivning. Alla inblandade i såpan berörs av dessa relationer. Oftast slutar det med förtvivlan och död. Men det är ett cykliskt förlopp. När man tror att någon handling i berättelsen har avslutats så börjar intrigerna på nytt. I såpans värld växlar de existentiella frågorna lika snabbt som vinden blåser. Ett liv i kärlek förvandlas på ett ögonblick till hat och död eller tvärtom.


Såpan handlar om hur livet påverkas av inre och yttre förhållanden. Relationer mellan rollfigurer påverkar alltid någon annan. Därför är det inom såpans värld alltid viktigt att ha kontroll över tillvaron. Den individ som har mest kontroll över andras liv har störst chans att klara sitt eget. Intriger och falskspel är en förutsättning för att klara sig i såpans värld.


3.2 Sport


Sport visas på alla TV-kanaler och på alla tider på dygnet. Det finns även speciella kanaler som endast visar sport. Sport består av världsmästerskap i fotboll, ishocky och slalom. Sport innehåller europamästerskap och landskamper.

Tennis, boxning, golf, simning, utförsåkning, Vasalopp och orientering är några andra exempel på sport. Dessa sporter bedrivs antingen i lag eller individuellt. Listan över aktiviteter som visas i TV kan göras milslång. Sport tittaren har ett nästan oändligt utbud av att välja mellan. Men jag tror att det vanligaste är att människan har sin favoritsport och sitt favoritlag. Jag gör nu en generell sammanfattning av sport som visas i TV.

När favoritlaget utövar sin sport så sitter den hängivne tittaren framför apparaten. Jag kallar denne för han. Åskådaren följer lagets kamp mot seger. Och han hjälper genom sitt deltagande laget att vinna. Tittarens skrik förebådar att segern är nära. Folk viftar med vimplar. Det finns även speciella hejarramsor som används för att hjälpa fram laget till seger. Ju högre skriken ljuder ju närmare kommer segern. Även sportutövaren kämpar och skriker.


Sporttittaren kan markera sin tillhörighet till laget genom att bära lagets färger i sin klädedräkt. Om man använda sin sports halsduk, mössa, märken, flaggor, skor och jacka så visar man sin tillhörighet med sporten. Man visar också upp sig själv inför de som inte hör dit. Man tar ställning för sin sport. Detta gäller både för den som utövar sporten och för den som tittar. Alla sportlag har sina speciella färger. Och alla sporter har sin speciella klädedräkt. Genom att ha på sig lagets och sportens markörer så visar man sin delaktighet i kampen för seger. Samtidigt markerar man sitt avståndstagande mot alla andra sporter och lag som finns med i kampen mot segern.

Alla individer som deltar i sin sport känner till dess regler. Det är tittarens uppgift att kontrollera om dessa följs. Det är alltid motståndarlaget som inte kan reglerna. Motståndaren, de andra är alltid opålitliga. Tittaren hjälper domaren med kontrollen av regelverket. TV-tittaren kan skrika och uttala ondskefulla påföljder som kan drabba dem som inte följer reglerna. Det egna laget är alltid det laget som förtjänar att vinna. Därför måste de vinna över det andra laget.

Om de andra vinner så har de fuskat. Därför skriker och hånar man motståndarna.

TEORI: EXISTENTIELL ONTOLOGI


4.1 Livet är ödet och döden (Tillich.1977.s.37ff)


För att kunna upprätthålla den egna existensen så fodras det att man har mod för detta. Det innebär att livscykelns energi heter mod. Det levande livet behöver ett livsmod för att kunna leva och överleva i vardagen. Livets grundsten är mod. Existensen i verkligheten förutsätter ett livsbejakande mod. Den dag när man inser att livet inte är evigt men ändå kan leva då innehar man livsmod. Om man accepterar att det levande livet även består av ödet och döden då får man livsmod. Den människa som inser att man alltid bär med sig ödet och döden kan då säga ja till livet. Därför att fruktan för döden upphör när man kan bejaka alla delarna i livet.

Modet att leva innebär att bejaka verklighetens båda delar. Ödet och död. Man kan säga att det är först när människan blir medveten om att döden är den andra sidan av livet som mod för livet uppstår. Har man mod att leva har man även mod inför tanken på sin egen död. Själva döden skrämmer inte lika mycket när man vet att den är inbyggd i livet. Den egna existensen innehåller både liv och död. Kan man acceptera ödet som sin livspartner så har man mod att leva sitt liv fullt ut. Vetskapen om att ödet styr mig mot döden skrämmer inte den medvetna människan. Att det är ödet som sätter gränser för mitt livs fortbestånd är realitet som finns i modet att leva.


Om jag ska kunna leva mitt liv på jorden så måste jag acceptera att ödet och döden alltid finns närvarande i mig. Det är just detta ja till livet trots ödet och döden som utgör bejakelse av livet. När jag till fullo inser att min tillvaro på jorden är begränsad det är då som jag kan leva. Och trots denna insikt kunna känna att livet är värt att leva. Det är då som jag kan bejaka livets verklighet. Modet att leva och att finnas till i det vardagliga livet är att våga bejaka hela livet trots att mitt liv har en begränsning. Säga ja till livet innebär även att se att mitt livs gestaltning beror på ödet och att livet är ödet och döden.


Det är ödet som har placerat mig här och nu på denna jord. Detta är inget som jag som människa kan påverka. Det går inte att ändra på detta faktum. Människan kan inte vrida tillbaka tiden och inte förlänga den heller. Men har man mod att bejaka detta som får man mod att leva. En liten del ångest inför livets realitet kan man aldrig komma ifrån. Men denna ska då vara hanterbar tillsammans med livets existens. Modet att leva ska vara större än ångest för ödet och döden. Därför att det är endast då som människan kan bejaka sitt liv. Mod behövs för att kunna leva i tillvaron.


4.2 Frukan för livet (Tillich.1977.s.46ff)


Livets hela förutsättning är att man som människa accepterar sitt livsöde. Att inte känna allt för mycket ångest inför tanken att livet kanske kunde se annorlunda ut än det gör idag. Det är slumpen och ödet som gjort att just jag är jag och befinner mig här och nu i denna tidsrymd. Detta är ett ödesmättat faktum som man som individ måste inse med öppna ögon. Samt att mitt liv ska när som helt avlutas med döden och att det aldrig finns något annat alternativ. Livet förintas av döden och jag som människa ska utplånas ifrån jordytan. Jaget finns inte kvar utan det förgår och upplöses till ingenting.

Tanken på detta kan säkert få vem som helst att vackla i sitt livsmod. Men tyvärr är det ett faktum som kvarstår. Jag ska dö när som helst. Människan måste ha detta i sitt medvetande och acceptera detta för att kunna leva vidare i tillvaron. Det krävs styrka och ett otroligt mod för att öppet medge detta. Att leva innebär att säga ja till sitt öde och sin egen död. Om man förtränger detta så kan man inte till fullo leva sitt liv som människa. Förnekar man ödet och döden så uppstår i dess ställe ångest. Detta leder till ångest för livets sanning och för livet i sig. Fruktan för ödet och döden blir också ångest för livet. Därför att ödet och döden ingår i vår existens. Förnekar man sin existens så förnekar man även livet. Denna existens kan man aldrig komma ifrån.


4.3 Existentiell ångest (Tillich.1977.s.37ff.s.120ff)


Varje människa känner någon form av ångest inför tanken på sin egen död. Därför att denna död inträffar när ödet så vill. Vetskapen om att inte längre finnas till är en skrämmande tanke. Det totala upphörandet av jaget är en realitet som ibland blixtrar förbi i vårt medvetande. Att veta att ödet bestämmer över mitt liv är i sig en tanke som framkallar ångest för varje individ. När man modigt accepterar detta då först kan man bejaka hela livsprocessen. Man vågar leva trots att livet innehåller ödet och döden. Ibland blir detta svårt att bära för människan. Då vacklar hon i sitt mod som ger livsbejakelse och liv. Förnekar man sin existens så får man ångest. Ödet och döden tillhör vår existens. Denna ångest är existentiell därför kan man aldrig komma ifrån denna. Bara mildra denna ångest.

När man som människa inte kan känna sig trygg i nuet eller inför framtiden då gör sig ångesten påmind. Den kommer smygande. Ödet knackar på livets dörr. Och det går inte att utestänga denna ångest. Därför att ångesten är en del av livet. Människans existens innebär att man tänker på det som finns mellan liv och död. Ödet kan inte kontrolleras. Rädsla för att drabbas av sjukdom finns med i tanken. Frukan för att blir svag till kropp och själ är också inbyggt i existensen. Detta leder till ångest. Man känner att ångesten för ödet och döden lurar både inom och utanför människan. Om samhället förnekar de existentiella frågorna så får hon själv söka efter svar på livets gåtor.


Ett liv som fråntas en del av sin existens blir ett liv med ett stort tomrum. Det ångestfyllda tomrummet inom henne måste med tiden fyllas med något. Så att den existentiella ångesten för livets realitet kan dämpas. Detta är en ångest som alla människor någon gång upplever. Den existentiella ångesten kommer ingen ifrån därför att den tillhör själva livet.


För att människan ska kunna leva vidare med sin tomhet som den existentiella ångesten bär med sig så behöver hon fylla detta med innehåll. Ett skapande kulturellt själsliv är den bästa bot mot ångest. Men detta är inte alla förunnat. De som känner sig alldeles för svaga för att kunna engagera sig i detta blir fast i ångestens grottekvarn.


Därför letar man i sin livsnöd efter färdiga existentiella svar. Det egna livets tomrum fylls med andra människors svar på livets gåtor. Man förlorar sin personliga andemening men vinner ett liv utan ångest. Därför att den existentiella bristen har fått en stav som den kan luta sig mot för stunden. Varje gång som ångesten ånyo vaknar till liv så måste den matas med mer färdiga existentiella svar.


4.4 Patologisk ångest (Tilllich.1977.s.66ff)

När den existentiella ångesten övergår till att bli permanent kan man säga att det föreligger en patologisk ångest. När skräcken för ödet och döden förmörkar livet så uppger människan samtidigt sitt liv. Ångesten har tagit herraväldet över livet. Den patologiska ångesten är också en existentiell ångest. I den bemärkelsen att det handlar om det mänskliga livets alla sidor. Men i den patologiska ångesten begränsas livet av stark rädslan för ödet och döden. När man helt förnekar sitt öde och sin dödlighet blir människans liv varaktigt begränsat. Den människa som drabbas av denna ångest försöker med alla medel utestänga ödet och döden från sitt medvetande.


Den människan som inte kan tänka på sin egen förestående död utan att känna smärtsam ångest flyr från verkligheten. Denna människa har ingen kraft att bemöta livets verklighet. Hon stänger av denna del av verkligheten som innehåller ödet och döden. Hon utplånar ödet och döden ifrån sitt liv genom att begränsa det egna jaget. Livsutrymmet krymper ihop om man inte har möjlighet att i sitt medvetande acceptera hela sin existens. Livsprocessen upphör. Denna individ känner att det är lättare att leva i sin egen konstruerade verklighetsuppfattning. Därinne har hon tagit bort ödet och döden. Hon avskiljer sig från yttervärlden och blir istället delaktig i sin egen värld. Men detta sker på bekostnad av livet i sig. Människan förlorar sitt jag och sitt liv.

Den patologiska ångesten skapar kungar som lever i sitt eget slott med höga murar och djupa vallgravar. Den verklighet som styrs av ödet och döden kommer aldrig in. Denna hålls utanför det egna jagets muromgärdade fasad. Här innanför har kungen av jaget sina egna fanatiska livsregler. Dessa skriver kungen själv allt efter eget behov. Regel ett: livsförändringar är förbjudna. Regel två: bygg högre murar och djupare vallgravar. Regel tre: träffa bara likasinnade människor.

Det muromgärdade jaget sitter högt i sitt egenhändigt byggda slott och skådar ut över sin självskapade värld. Likt örnen i sitt klippnäste försvarar hon sitt bo med näbbar och klor för angrepp utifrån. Det begränsade jaget har en otrolig styrka när det gäller att hävda sina kungliga rättigheter. Ingen annan människa får ha en åsikt som kritiserar kungen och hans slott. Alla motståndare måste förgöras och alla medel är tillåtna för att förinta dessa. De andras verklighet finns utanför murarna. Dessa ska hållas borta från den egna verkligheten. När man har jagat bort fienderna ödet och döden till världens ände då kan den patologiska ångesten känna sig trygg.


4.5 Gud är mod i ångest (Tillich.1977.s.149ff)

När människan erfar att det egna livet hänger i en tråd som består av ödet och döden så får hon en inre chock. Det är då som man erfar verklighetens grund. Denna grund har skapats utav Gud. Chocken blir ett möte med Gud. Människan är delaktig av verklighetens grund därför att Gud har skapat människan. Hon har som människa del i denna Guds skapade helhet. Men genom samhällets försorg har vi blivit avskilda ifrån verklighetens grund och därmed även från Gud. Vi har inget språk att tala med Gud idag.


En tro på Gud ger människan ett mod att acceptera ödet och döden. Och att kunna leva med ångesten på behövligt avstånd. Därför att ångesten i alla dess former är någonting som man som människa måste leva med. Därför att ångest tillhör existensen. Om människan har kontakt med verklighetens grund så förstår vi livets konstruktion genom Guds försorg.


Men ångesten får inte ta över rodret och segla iväg med människan på livets hav utan det ska vara tvärtom. Jaget får denna styrka och detta mod genom Gud. Kontakten med verklighetens hela grund skänker människan livsmod. När man har en relation till verklighetens grund och däri inkluderas Gud så klarar människan av denna balansgång.

Gud ger människan mod att inom sitt medvetande kunna leva i harmoni med ödet och döden. När samhället har tagit bort Gud så förstör detta vår relation till verkligheten. Vi beskärs från våra livsrötter. Utan Gud försvinner vårt mod för att klara av ödet och döden. Gud avskiljs från verklighetens grund när samhället förnekar det kristna språket och de kristna symbolerna. Vi kommer inte i kontakt med Gud och detta skapar ångest för ödet och döden. En början till att knyta ihop människans livstrådar är att deltaga i kulturlivet. Att själv skapa något alster ger oss en metod att lära känna vår existens. Delaktighet i andra människors gestaltning av kultur skänker oss även en känsla av helhet med verkligheten.

DISKUSSION AV TV OCH ÅNGEST


5.1 Människan i TV-soffan

Vad det innebär att vara människa i ett förändrat samhälle är en fråga som författarna S. Axelsson & T. Pettersson och S. McFague diskuterar. Enligt S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288ff) så har människans existentiella frågor av gammal hävd tillhört kyrkans domän. Men i en biocentrisk värld finns det inte någon plats för Gud. Vi måste klara oss utan Guds hjälp. Den ensamma och vilsna människan söker sig därför till TV:s värld. Men av det likriktade innehållet förvandlas hon till en massmänniska.

S. McFague (1994.s.48ff) säger att i det förändrade samhället får vi klara oss på egen hand utan delaktighet i Guds hjälpande kraft. Därför att kyrkans metaforiska språk inte har hängt med i den övriga samhällsutvecklingen. Människan får lida existentiell nöd därför att kyrkan har stelnat i sin gamla skepnad. Idag kan vi inte använda vårt språk för att tala med Gud. De existentiella frågorna som behandlar liv och död får vi själva lösa. Vi blir avskilda från helheten i Gud. Vi står ensamma med ödet och döden och vet inte hur man ska hantera dessa frågor. Detta leder till att vi bär frukan för livet inom oss. Och därför blir vi ansvarslösa inför vår existens och andras existens. När man inte själv som människa känner sig delaktig i hela mänskligheten så känner man inte heller ansvar för någonting.

P. Tillich (1977.s.37ff) förklara detta genom att se på hur verklighetens existentiella grund är beskaffad. Han menar att människan inte kan leva i harmoni med livet därför att hon har blivit avskilda ifrån sin rätta existens. Vår livsgrund är av Gud. Med Gud kan vi människor leva i harmoni med ödet och döden som alltid finns inom oss. Därför att i relation med Gud klarar vi av att bära våra bördor som består av ödet och döden.

P. Tillich säger vidare att samhället har fråntagit oss Gud. Vårt liv beskärs på det livsmod som en relation med Gud innebär. Vi människor orkar inte ensamma med tanken på vårt livsöde och vår kommande död. Detta medför istället ångest för ödet och döden. Därmed för vi ångest för hela vårt liv eftersom livet även består av ödet och döden. Därför är vårt liv fråntaget sin livskraft. Jag tolkar honom såsom att det inte är människan själv som väljer sin livssituation. Utan att det är samhället som fråntagit oss vårt livsmod. Det är därför som människan inte orkar kämpa för sin existens. När man lever i ångest så förblindar den människans existentiella tillvaro. All kraft går åt för att kunna hålla i tömmarna på sin ångest så att man inte hamnar i diket. Människan har då inte kraft att styra sin existens.


Jag tror, för att kunna uthärda ett liv i ångest måste denna dämpas med någonting. I TV-soffan kan man få tillgång till andra verkligheter som alltid har kontroll över ödet och döden. I min soffa väljer jag själv vilken verklighet som ska få hälsa på. Människan blir trygg i sin TV-soffa därför att där kan hon välja vilket liv hon vill ha. Likt Gud kan hon skapa sin egen existens.

5.2 Såpa som existentiell ångest

S. Axelsson & T. Pettersson (1992.s.288ff) säger att utan Gud väljer människan TV som sin nya verklighet. Men i denna blir hon inte en egen individ utan hon skapas till en massmänniska. När hon går in i TV-världen förlorar hon sig själv. Jag anser att i detta resonemang så får människan i massmänniskans skepnad en negativ betydelse. Man kan skönja att författarna belägger människan med skuld för sin livssituation. Hon blir utpekad som medaktör till sin nya verklighet.


Men genom Tillichs existentiella ontologi (1977) kan man istället utläsa att människan inte alls väljer själv. Utan att det är människans starka hunger efter en ny tillvaro utan ångest för ödet och döden som är hennes drivkraft. Människan har bråttom att fylla sitt tomrum med det som står till buds just då i tid och rum. När ångesten hålls på avstånd känner människan trygghet.

Jag tror inte att man som människa väljer TV istället för liv. Utan att TV blir ett substitut för liv. Hon väljer såpa därför att där uttrycks existentiella frågor. I såpan talar man i existentiella termer. Vårt samhälle förnekar ödet och döden. Människan betraktas som ansvarig för sitt liv. Samhället säger att människan har valmöjlighet i livet. Att man själv väljer livsform. Ödets påverkan på livet förnekas. I vårt samhälle finns inte heller döden. Allt liv ska vara ungt och friskt. Sjukdom, ålderdom och död accepteras inte i samhället. Den människa som uppvisar tecken på detta förskjuts från samhället. Man talar inte om detta. Förändringar som beror på ålder och död är i samhället belagda med tabu.

Den TV-tittande människan har inte valt TV utan är ett offer för denna samhällskonstruktion. När samhället förnekar delar i människans existens så måste hon söka efter dem på annat håll. I såpan för hon tillbaka sin existens. Ödet och döden gestaltas i såpan. Genom att titta på TV så blir hon människa och ångesten känns mindre. Utan såpan blir hon kanske utan liv.

Jag tror att när människan tittar på såpa i TV så sker det ett möte. I såpans värld gestaltas alla existentiella frågor helt öppet inför ögonen på tittaren. I människans verklighet är dessa bortrationaliserade. Hennes hunger efter livets saknade delar dämpas av såpan. Människan blir delaktig i sin nya verklighet genom att följa med i såpa världen. I denna nya verklighet talar man helt öppet om de existentiella frågorna. Detta skapar trygghet att vara i såpans värld där de gestaltar alla existentiella spörsmålen. Såpan kan handskas med ödet och döden. De har kontroll.


Tillich (1977.s.149ff) säger att den chock som vi erfar när vi inser att livet går hand i hand med ödet och döden skapar ångest. Samtidigt är det vårt första möte med Gud. Men eftersom samhällets struktur fråntar oss vår fulla mänsklighet så kan vi inte leva i harmoni. Ångesten blir större än den annars skulle vara. Ångesten består av rädsla för ödet och döden. Vi kan inte hantera ödet och döden därför att vi i samhället inte kan tala om detta. De existentiella frågorna har bortfallit från människans verklighet.

I TV-rutan möter den ångestfyllda människan såpa program. Jag tror att dessa innehåller alla varianter på temat existentiella frågor. Inför tittarens av ångest vidöppna ögon framskymtar ett helt spektra av den existentiella frågesfären. Den TV-tittande människan kan få sin ångest inom hanterbara ramar genom ett aktivt deltagande i såpans värld. Rollfigurerna gestaltar kärlek, sorg, liv, död, svek, smärta, etc. Människan vill ha bort sin ångest. Det känns bättre inombords om hon blir delaktig i såpans existentiella tillvaro. Livet känns lättare att leva när man har fått svar på sina existentiella tankar.


Man kan säga att människan tillsammans med såpan utgör den helhet som människan förnekats i samhället. Hon konstruerar sig en egen verklighet tillsammans med såpan. Jag tror att tillsammans med såpan återtar hon sin förlorade helhet. Nu får hon del av de existentiella frågorna. I såpan talar man ett språk som människan förstår. Det finns levande ord för ödet och döden. Man får följa såpans försök att besegra sitt öde.

Jag tycker att TV-såpan blir ett halmstrå att hänga upp sin ångest i för den tid programmet varar. Såpan tar upp alla möjliga varianter livets existens. Den tomhet som individen har inom sig fylls till bredden med såpans existentiella gestaltning. Såpan behandlar existentiella frågor men TV-tittaren blir inte hjälpt i sin ångest av detta program. Hennes ångest efter programmet är ändå konstant.


Enligt P. Tillich (1977.s.149) är endast aktivt deltagande i en skapande kultur ett sätt att dämpa sin ångest. Allt annat är bedrägligt för sinnet. Jag menar att såpa kan vara en form av kultur. Om man definierar kultur som något som människor har gemensamt. Men den är inte skapande utan endast konsumerande. Man kanske hellre kan likna såpa med snabbmat. Dess mättnadsvärde är också bedrägligt för människans hunger.

P. Tillich (1977.s.149) menar att vi är fråntagna vår möjlighet att tala med gud. Och det är därför vi inte kommer i kontakt med hela vår existens. Jag tror att det är därför som människan tittar på såpa. Den chock som insikten om att mitt liv påverkas och styrs utav ödet och döden mildras utav såpan. Ångesten dämpas när man får tillgång till en värld där talar man helt öppet talar om ödet och döden. De existentiella frågorna gestaltas på ett språk som man förstår. Såpan talar i termer som jag kan förstå detta hjälper mig som människan att få en relation med min egen existens. Genom att såpan talar samma språk som tittaren kan hon bygga upp en relation med sin fråntagna existens.

Jag tror ändå att såpan genom sin tillfälliga ångestdämpande funktion förstärka den existentiella ångesten hos människan. Såpatittande kan innebära att människan fastnar i en falsk trygghet. När hon stänger av TV-n så har hon ännu en gång blivit sviken i sitt försök till att bli en hel människa. Först svek samhället sedan svek TV. Såpan håller kvar och förstärker människans ångest. Hon kan inte föra en dialog med såpans aktörer. TV serverar sina tittare en lyxförpackad existentiell monolog i ångest.

5.3 Sport som patologisk ångest


S. McFague (1994.s.48ff) säger att vi inte längre är delaktiga i Guds helhet därför att vi idag inte har ett aktuellt Gudsspråk. Hon menar att genom detta blir vi ansvarslösa individer. Därför att vi inte har någon relation och inte känner någon gemenskap med den verklighet vi bebor.


P. Tillich (1977.s.148ff) menar att vi idag lever med ångest för att leva i verkligheten. Detta beror på att vi inte har något religiöst språk att återtaga verklighetens grund med.

Därför kan vi inte få kontakt med Gud och våra livsrötter. Vi blir ensamma med den patologiska ångesten inom oss. Människan strävar efter att upprätta en inre balans. Därför försöker hon att mildra sin ångest med ett fanatiskt och fast livsinnehåll. Hon bygger murar runt sitt jag för att därigenom minska angrepp utifrån på sin sargade själ. Hon känner trygghet när ångesten är inlåst bakom lås och bom.


Jag tror att det är därför människan söker sig till den organiserade sporten. Den har en till synes stark och fastställd struktur. Sport upprätthålls av tittarens fanatiska anda. Den delaktighet som vi förlorat i samhället tar vi igen genom att titta på sporten värld. Jag menar att den ansvarslöshet som S. McFague (1994.s.48ff) talar om kan innebära att man måste hata de som vill bryta sönder sportens värld. Mitt lag och min sport är min nya verklighet därför måste man hata motståndarna. Människan känner därför inte ansvar för de som håller på ett annat lag. De tillhör ju en annan verklighet. Man känner bara ansvar för sitt eget lag därför måste det egna laget vinna. Man kämpar för att få behålla sin förlorade existens.

Jag anser att sport har starka regler och givna områden där den utövas. Laget har sina egna färger på sina kläder. Varje sport har regler som måste följas till punkt och pricka. Om en regel inte följs så straffas denna spelare. Han får gå ifrån matchen och sitta på bänken och skämmas. Han avskärs ifrån sin delaktighet i laget. Den helhet han känner i sitt sportutövande förintas för stunden. Och i dess ställe inträder ångest för ödet och döden. Hela livet blir förändrat. Den skräckfyllda ångesten fyller sinnet när han inte får vara med i laget. Samma sak gäller för den som tittar på sport.

P. Tillich (1977.s.66ff) menar att människor som har patologisk ångest bygger upp murar runt sitt jag för att skydda sig från förändringar.


Jag ser att inom sport så tillåts inga förändringar i reglerna under utövandet. Samt att alla har samma färger på kläderna. Man kämpar tillsammans för att laget måste vinna över de andra. Den egna verkligheten beskärs genom att utestänga alla motståndare. Det är bara det egna laget som får vinna. De ska bekämpas för att skydda laget mot splittring. Ett lag är starkt när det uppnår seger. Det egna jaget skyddas då.

Jag tror att om matchen förloras så kommer fruktan för ödet krypande längs ryggraden på tittaren. Man skriker när ångesten kommer. När segern är nära kan man andas ut. Ångesten försvinner för stunden. Man skriker även när ångesten lämnar kroppen. En seger garanterar att det inte sker några förändringar. Den egna verkligheten består till nästa match. Man kan känna sig trygg ett tag till. Om motståndarlaget kommer för nära så ska de med kraft slås tillbaka. Helst ska dessa förintas helt från arenan. Men om dessa ändå försöker att vinna eller om de är nära en seger så slåss man ännu mer. Man kämpar för att vinna matchen lika mycket som man kämpar för att slippa den annalkande ångesten för ödet och döden.


Jag noterar att tittaren kan reglerna i sin sport. Han ser på en gång när någon bryter mot fastställd ordning. Han skriker och alla övriga åskådare stämmer in i kritiken av den som sviker laget. Han viftar med sin flagga eller halsduk som har lagets/sportens färger. Tillsammans bygger de murar för att skydda sig mot den skräckfyllda ångesten som en förändring ger. Laget måste vinna för att förhindra förändring som lösgör ångesten.

Jag menar att tittaren förstärker ångestens murar mot yttervärlden genom att visa sin tillhörighet. Alla hjälper till att höja murarna runt den egna konstruerade verkligheten. Man skriker och visar sina kläder. De gräver diken runt den uppbyggda muren med sina hejarrop. De blir byggjobbare med murslevar som de frenetisk använder för att skydda sitt lag. Kungen av den patologiska ångesten i slottet, det vill säga, det egna jaget måste skyddas. Byggnaden och murarna runtomkring kräver sin lojale murare. Tittaren hejar och skriker för att kunna skydda sin sårbara patologiska ångest mot angrepp från motståndaren.

ANALYS AV LIVSSYN OCH TV


6.1 Förändring


Jag tror att såpa och sport dämpar ångest därför att det är två bestående världar. Man känner och har full insyn i dessa världar. Om det sker förändringar så kan man själv påverka detta genom att protestera och skrika. Förändringar skapar ångest hos människan. Att vara delaktig i såpa- och sportvärlden garanterar en stabil tillvaro. Då kan ångesten bli hanterbar för människan. Det är ju så att allting i samhället ska förändras. Om förändringen innebär för- eller nackdelar för människan verkar inte spela någon roll i samhället. Den som är motståndare eller ifrågasätter förändring anses som en bakåtsträvare. Människans existentiella sida får vika undan för tekniken i samhället. Förändring pekar mot att teknik går före människan. Vår ekologiska värld innehåller inte människans existentiella behov. De existentiella frågorna verkar ha stannat kvar i någon annan svunnen tidsålder.


Jag menar att idag betraktas inte människan som en unik varelse som Gud har skapat utan mer som ett bihang till tekniken. Detta skapar verkligen ångest inför människans existens. All förändring i samhället tycks vara ett steg längre bort från allt mänskligt. Därför leder förändring mot otrygghet. TV ger oss inte en medicin mot ångest. Sport och såpa blir snarare ett plåster på ångesten så att man slipper se den. Men där under gror ångesten vidare helt obehandlad.


Jag tror att därför måste ångest för ödet och döden hållas borta från livet och helt förnekas. Döden måste utestängas från medvetandet. Ett fanatiskt sportintresse utestänger den bistra verkligheten så länge matchen varar. Sport innehåller fasta regler och starka gränser. Detta omvandlas utav åskådaren som skydd för den egna ångesten. Fotbollsregler blir även till livsregler som skyddar livet ifrån ångest för ödet och döden.


Den existentiella ångest för ödet och döden kan mildras om man blir delaktig i en värld där man talar om detta helt öppet. Det tomrum som uppstår fylls med såpans fantastiska livsgestaltningar. Såpan ger tillbaka det som människan har avskiljt ifrån. Förändringens vindar blåser inte i såpan. Tid och rum är alltid oförändrade i såpan. Det är en bestående tillvaro där man vet att rollfigurens ångest gestaltas.

6.2 Trygghet

När människan avskilts från sina livsrötter så tappar hon även sin känsla av delaktighet med denna verklighet. Otrygghet infinner sig. Därför tror jag att man inte heller känner något ansvar för det som sker i denna verklighet. Den patologiska ångesten kan gestaltas i den organiserade sporten. I den nya verkligheten är människan delaktig. Hon kämpar för sin sport och med yttre rekvisita visar hon sin tillhörighet. Den nya verkligheten försvaras med alla medel. Här är man trygg. Därför accepterar man inte att människor är olika. De som har andra åsikter betraktas som fiender i den nya verkligheten. De måste hatas för att de kan förgöra den trygghet som man skapat i sin nya verklighet.

Jag tror att TV berör många människor därför att den har stor plats i människans liv. Både när det gäller tillgänglighet och påverkan på livet. TV kommer människan inpå bara skinnet därför att den finns i hemmets trygga vrå. TV kan även utgöra den enda kontakten med yttervärlden för en del människor. Det finns en risk med såpa och sport. Därför att den ångestfyllde får en falsk trygghet i fiktiv verklighet. När man sitter hemma i soffan kanske man är mer mottaglig för att gå in i såpa- och sportvärlden. Detta låser fast människan i sin ångest.

Någon kan ju tycka att man kan stänga av TV-apparaten. Men jag menar att TV som statlig institution har ett ansvar för innehållet i programmen som de visar för folk. Därför skulle de inte sända så mycket utav sport och såpa. Dessa program gör mer skada än nytta om man betraktar fenomenet genom P. Tillich existentiella ontologi (1977).

Jag menar att det finns ett gammalt ordspråk som säger att kunskap är makt. I detta sammanhang kan man kanske säga att när man får kunskap om de fenomen som styr vår ångest också har viss makt att påverka det rådande läget. En livssyn som framträder idag är "vem bryr sig". Detta avskiljer oss ännu mer från verklighetens grund. Men har man kunskap om verkningarna att detta uttryck så kan man istället byta ut det mot 'jag bryr mig'. För TV:s del kan detta innebära att de som statlig institution tar ett ansvar för vad se serverar oss medborgare. Att de försöker minska ner på sändningstiden för såpa och sport. Istället kan de utarbeta andra programformer som löser upp och mildrar människans existentiella ångest.

SAMMANFATTNING


Med denna uppsats har jag velat undersöka vad fenomenet TV erbjuder sina tittare. Samt varför människan föredrar att till på TV. Den metod som har används för detta ändamål är den fenomenologiska metoden. Fördelen med denna är att fenomenet själv får framträda som det är. Men först passerar det genom den subjektiva förförståelsens filter.

Enligt P. Tillich existentiella ontologi (1977) har alla människor ångest inför livets existens. Det som skrämmer är att livet består av ödet och döden. Den existentiella ångesten uppstår när man till viss del inte kan acceptera detta. Man får då inte tillräckligt med mod för att bejaka sitt liv. Det uppstår ett tomrum när man förnekar delar utav livet realitet. I tomrummet härskar ångesten.

Jag har betraktat fenomenet TV och dess tittare i ljuset av P. Tillichs existentiella ontologi. Min tolkning utav frågeställning blir härav att TV förmedlar olika former utav ångest. Samt att TV-tittaren som sitter i sin soffa också har ångest. I TV-soffan sitter den ångestfyllde människan och tittar på den ångest som han/hon känner. I TV-soffan blir människan trygg därför att hon själv väljer sin verklighet efter behov.

Jag har funnit att den människa som tittar på såpa och sport mildrar sin ångest. Den som har ångest är rädd för förändringar. Därför söker hon sig en ny tillvaro i en ny verklighet som inte förändras. Det ångestfyllda tomrummet krymper ihop när människan tittar på såpa och sport. Detta ger trygghet för stunden.


Den som har existentiell ångest tittar hellre på såpa. I såpan talar man helt öppet om existentiella frågor. Tittaren känner sig delaktig utav TV:s verklighet. Den patologiska ångesten är en mer varaktig och stelnad form av existentiell ångest. Detta ångestfyllda tomrum är känsligare och större. Människan måste bygga höga murar runt sin ångest för att orka leva vidare. Sport uppfyller detta livskriterium. Därför att alla sportgrenar har starka regler som utestänger alla som inte kan reglerna. TV-tittaren förstärker sina egna inre murar genom att bli delaktig i sportens nya verklighet.

Dessa båda grupper av människor tittar just på dessa program, därför att TV visar samma ångest som tittaren har. TV-tittandet förstärker och låser fast människan i hennes ångest. Det blir en ond cirkel. TV förmedlar glamourös existentiell ångest i såpa och fanatisk patologisk ångest i sport. För att kunna rädda vårt liv måste vi kasta ut vårt ankare och förtöja det i botten av vår existentiella grund. Vi måste återerövra livet genom Gud. Jag har funnit att fenomenet TV inte behövs när vi människor återfår kontakten med hela vår existentiella tillvaro. Men till dess kanske såpa och sport är ett nödvändigt ont.
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ABSTRAKT


Med hjälp av den fenomenologiska metoden visade det sig att fenomenet TV innehåller ångest. Programformen såpa serverar sina tittare en existentiell ångest. I sport bjuds tittaren på patologisk ångest. I ljuset av P. Tillichs existentiella ontologi (1977) framkom det att ångest beror på att samhället har fråntagit oss ödet och döden.
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