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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad 

som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste 

åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För 

att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer 

utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån 

teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att 

känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att 

reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. 

Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter 

avsnitt.  
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1. Inledning  

I denna del diskuteras hur tv-serier har utvecklas samt dess ökande i popularitet. Sedan 

kommer syfte och frågeställning att redogöras, som är utgångspunkten till denna studie. 

1.2 Bakgrund 

Tv-serier har blivit en del av vår vardag. Förr kunde människan konsumera tv-serier enbart 

med hjälp av tv:n och följde sina tv-serier tablåstyrt. Men på senare tid har internet bidragit 

med konsumtionen av tv-serier.1 I och med att internet har utvecklats och tillgången blivit 

större, har det resulterat i att människan numera har möjlighet till att utforska nya medier. 

Sedan internets utveckling har åtkomsten till mer fakta, sociala medier, filmer och tv-serier 

ökat. Streamingsajter såsom Youtube och Netflix har givit människor möjligheten till att 

utforska den rörliga bilden mer än enbart när tv:n fanns. Netflix är ett av de största bolagen 

som förser människor med tv-serier och filmer på internet varje dag. Mer än 125 miljoner 

timmar av streamingtid används dagligen av Netflixs användare världen över.2 Konsumtionen 

av film har alltid varit stor, men eftersom att tillgången har ökat har tv-serier numera också 

fått en större marknad. 

Publiken behöver numera inte känna sig tablåstyrda utan de kan följa vilken tv-serie de vill, 

när de vill, tack vare internet. På senare tid har ett fenomen som kallas Binge-watching 

uppkommit, som betyder att publiken tittar på en större mängd avsnitt av en tv-serie utan 

avbrott. Binge-watching uppkom i takt med att internet möjliggjorde åtkomst till tv-serier och 

deras säsonger.3 En ökad popularitet för tv-serier har resulterat i att produktionsbolagen 

investerar mer pengar till sina tv-serier, vilket medför att publiken kan få ta del av mer 

utvecklade historier och får en större mängd av olika tv-serier att välja mellan. Bland populära 

amerikanska tv-serier är snittbudgeten cirka 3 miljoner dollar per avsnitt, vilket är cirka 21 

miljoner svenska kronor.4 Budgeten för ett amerikanskt avsnitt är nästan lika mycket som den 

genomsnittliga budgeten från SFI var för en svensk film år 2015.5 Eftersom att tv-serier har 

                                                             
1 NORDICOM. Nordicom-Sveriges mediebarometer. Göteborg: Nordicom-Sverige, 2014.42. 
2 Netflix, https://ir.netflix.com/. 
3 Jenner, Mareike, “Is this TVIV? Netflix, TVIII and Binge-watching”. New Media & Society 18 no. 2 (2016): 257–
273. 
4 Carter, Bill. Prime Time Ambitions. New York Times. 2011-08-28.  
5 Svenska Filminstitutet. Filmåret i siffror. Stockholm: Svenska filminstitutet, 2016, 14. (En svensk films 
genomsnittliga budget var 18,7 miljoner kronor år 2015) 



2 
 

ökat med budget och har utvecklat en ökande tillgång för publiken finns det en relevans att 

undersöka vad det är i tv-serier som lockar publiken.  

Forskning om varför vi väljer att se på film samt hur den påverkar oss finns6, men studier av 

tv-seriers inverkan på oss människor finns det betydligt färre av på senare tid.7 Eftersom att 

tv-serier är en stor del av mångas vardag är fakta om hur vi upplever detta medium väsentligt 

att studera, då det kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre. Begreppet tv-serier kommer i 

studien att ses som fiktion-serier som kan ha tv:n som bas men kan ändå ses via internet, alltså 

behöver inte fiktion-serien i sig ses på tv:n, men begreppet kvarstår främst för att det är vad 

som vanligen används för att beskriva denna form av media. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera varför vi väljer att ta del av tv-serier och vad vår 

relation till dem är. Jag kommer inte att kunna göra en heltäckande studie angående detta, 

främst för att det skulle behöva mer tid och mer resurser, men jag kommer ändå att fokusera 

på informanternas ingångar angående detta. Följande frågeställningar kommer att undersökas 

i denna studie: 

 Varför ser publiken på tv-serier? 

 Vad känner publiken när de ser på tv-serier? 

 Vad motiverar publiken till att fortsätta se avsnitt efter avsnitt? 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel introduceras de teorier och forskning vars fokus är vad människor känner när 

de ser på både film och tv-serier. Forskning och teorier har tagits fram som är väsentliga för 

att senare finna sätt att besvara frågeställningen. Teorier som kommer att presenteras handlar 

bland annat om olika känslor som framkallas när publiken ser på tv-serier men också om 

relationer som uppstår. 

 

                                                             
6 Thomas Axelson, Bruun Vaage, David Bordwel och Martin Barker är några exempel på forskare där de 
studerar människors uppfattning om film de ser på. Mer om Axelsons och Bruun Vaages forskning kan läsas 
under kapitlet ”2.8 Tidigare forskning”. 
7 Ien Ang forskade 1985 om hur Holländska kvinnor upplevde tv-serien Dallas. Dorothy Hobson gjorde en 
likadan undersökning under 80-talet om hur kvinnors upplevelser av såpoperor. Läs mer under kapitel ”2.8 
Tidigare forskning”. 
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2.1 Mediers påverkan – Sociala händelser 

Eftersom det är så många som använder radio, tidningar och TV – inte minst som en rituell del i 

början på en ny dag – finns det skäl att tro att de flesta av oss känner en längtan efter att dagligen 

bli anslutna till denna omfattande sociala verklighet som ligger utanför den omedelbara 

omgivningen. Varför? Jo, vi är (har blivit) sociala varelser. Vi är en del av världen och vi vill 

känna oss delaktiga.8 

Medieforskaren Jostein Gripsrud menar att tv har en stor betydelse för vår tillvaro. Med 

tillgången till andras liv uppfyller vi en slags känsla av delaktighet. Med medier behöver vi 

följaktligen inte gå ut och skapa nya relationer, vi kan få dem genom att endast sitta vid 

datorn eller vid tv:n. 

Från och med vår födsel är vi socialt delaktiga i olika slags sammanhang. Vårt första sociala 

samspel sker mellan oss som bebisar och våra föräldrar, vilket betyder att även om vi själva 

inte kan tala uppstår sociala interaktioner ändå. När vi lär oss att prata sker också en 

utveckling av den sociala interaktionen med omvärlden.9 När vi blir äldre och börjar på 

förskola får vi ytterligare en social plattform, vilket kallas för den sekundära socialisationen, 

och därefter får vi fler sociala plattformar ju mer vi utvecklar våra sociala liv med till exempel 

skola och jobb. I och med att tillgången till medier har utvecklats i samhället växer barnen 

numera upp med detta. Medier är, som Gripsrud skriver, ”i en mening, samhällets förlängda 

arm”. Vi bjuder in medierna, samhället, i våra hem och de ger oss på så sätt en ny slags social 

plattform. Den kan till och med utmana familjen om vår uppmärksamhet. En annan påverkan 

medierna har på oss är i relation till vårt eget identitetsskapande i och med att medierna kan 

påverka hur vi uppfattar verkligheten runtomkring oss. Medier har förmågan att visa oss olika 

dimensioner av världen som vi själva inte upplever och kan därför vara ett verktyg för oss om 

att ifrågasätta vart vi själva står i förhållande till dessa dimensioner.10  

 

2.2 Receptionsteori 

Receptionsteori avser till att belysa hur medier har en betydelse för oss, hur de påverkar vårt 

liv samt hur vi ser på världen. Mediestudier har en tendens att enbart fokusera på mediet i sig 

och inte på hur dess relation till publiken också spelar in. Receptionsteori lägger fokus på 

relationen mellan publiken och mediet som hen interagerar med.11 Receptionsteori inom film 

                                                             
8 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos, 2011., 18. 
9 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle, 18. 
10 Ibid, 19f. 
11Nightingale, Virginia. The handbook of media audiences. Vol. 5. John Wiley & Sons: West Sussex. 2011. 230f. 
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försöker främst få svar på dessa två frågor: vad upplever publiken när den ser på filmen och 

vad betyder dessa upplevelser?12 

 

2.3 Identitetsskapande 

Thomas Axelson, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning, undersöker hur film kan få 

individen att skapa en slags självbild och hur det påverkar deras identitetsskapande. I och med 

att vi lever i ett samhälle som blir mer individualiserat tror han att medierna spelar en roll i 

vårt identitetsskapande och ger en förståelse för vår plats i samhället.13 Axelson skriver: 

Den rörliga bildens berättelser får i en ökad utsträckning en verklighetsordnande funktion och 

hjälper människor att skapa en både kognitiv och emotionell förståelse av livet, inkluderande en 

kritisk och utopisk reflektion över tillvaron.14 

Med detta menar han att människor kan använda filmmediet för att kunna reflektera över 

livssituationer och hur de förhåller sig till dem. Det kan handla om enbart en scen eller en 

händelse i en film som får publiken att påverkas och reflektera över vad de ser. De kan dra 

kopplingar till sitt eget liv och förstå vissa situationer lättare tack vare detta. Axelson anser 

också att eftersom publiken har en tendens att dra kopplingar mellan sin egen tillvaro och vad 

de ser i filmen resulterar det i ett fördjupat engagemang hos publiken.15 Vidare skriver 

Axelson om dissociativa upplevelser, som är en djupare förklaring på hur filmen skapar ett 

forum för publiken till att bearbeta sina tidigare erfarenheter. Dissociativa upplevelser är en 

förklaring på en effekt hos publiken som kan liknas med dagdrömmande eller meditation.16  

Filmforskaren Margarete Bruun Vaage skriver också om att film kan få publiken att reflektera 

över sitt eget liv. Empati och sympati med karaktärerna är en faktor av betydelse för att skapa 

en reflektion hos publiken. Om publiken känner empati för karaktärens situation kan de, oftast 

omedvetet, sätta sig in i karaktärens position och således väcks en självreflektion hos dem. 

Varför filmmediet är en bra plattform för självreflektioner är främst för att publiken kan 

använda mekanismer för att distansera sig själva om resultatet blir för jobbigt för dem, skriver 

Bruun Vaage.17 

                                                             
12 Staiger, Janet. Perverse spectators: the practices of film reception. New York: NYU Press, 2000, 11. 
13 Axelson, Tomas. Förtätade Filmögonblick: Den Rörliga Bildens Förmåga Att Beröra. Stockholm: Liber, 2014, 9-
11. 
14 Axelson. Förtätade Filmögonblick: Den Rörliga Bildens Förmåga Att Beröra, 14. 
15 Ibid, 15. 
16 Ibid, 117. 
17 Bruun Vaage, Margrethe. “Self-reflection – Beyond Conventional Fiction Film Engagement”. Nordicom Review 
30 no. 2 (2009): 159-178. 
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2.4 Fem kategorier för motiv och känslor vid filmtittande 

Filmforskaren Carl Plantinga skriver i sin bok Moving Viewers att filmupplevelser handlar 

bland annat om ett tillfredsställande; publiken förväntar sig, när de ska se en film, att de ska 

bli berörda. ”To put it another way, film viewing offers enjoyable sensations and emotions, 

myriad satisfactions, and various delights, all depending on the individual viewer, social and 

viewing context, mode genre, film, and film scene”, skriver han.18 Film kan således få 

människor att känna en mängd känslor. Plantinga anser att det finns fem olika kategorier av 

motiv för att se på film och känslor vi känner när vi ser på film; Cognitive play (Kognitiv lek), 

visceral experience (inre upplevelse), sympathy and parasocial engagement (sympati- och 

parasocialt engagemang), satisfying emotional trajectories rooted in narrative scenarios 

(tillfredsställande emotionella tankegångar rotade i narrativa scenarion) och various 

reflexive and social activities associated with film viewing (diverse reflexiva och sociala 

aktiviteter kopplade till filmtittande).19 

Med Kognitiv lek menar Plantinga att det mesta av vad vi gör, bestäms av våra kognitiva 

behov. Ett av människans kognitiva behov är vår nyfikenhet. Vad som kommer härnäst, hur 

dramaturgin utvecklas skapar nyfikenhet hos publiken och driver dem framåt till att vilja 

fortsätta se filmen. Ett annat kognitivt behov är att få mental stimulans som bland annat 

innefattar berättandet av eller lyssnandet på historier eller att lösa ett pussel. Forskare har 

kommit fram till att mental stimulans kan öka vårt driv och behov, vilket resulterar i ett 

välmående.20 Inre upplevelse syftar på hur filmen påverkar vår hörsel samt syn, alltså vad vi 

får se och höra på filmduken, med hjälp av utveckling av filmtekniker, och hur de påverkar 

våra sinnen.21  

Sympati- och parasocialt engagemang indikerar publikens engagemang med karaktären.22 

Med Narrativa scenarion och emotionellt tillfredsställande menas hur den narrativa 

strukturen utspelas överlag och vad den har att erbjuda publiken. Filmens narrativ styr vår 

Kognitiva lek, känslomässiga upplevelse och karaktärsengagemang. Upplevelser av sympati 

och empati kan resultera i att vi själva känner ett sorts obehag, vilket vi ofta känner när vi ser 

                                                             
18 Plantinga, Carl. Moving viewers: American film and the spectator's experience, London: University of 
California Press, 2009, 19. 
19 Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 26. 
20 Ibid, 23. 
21 Ibid, 26. 
22 Ibid, 31. Karaktärengagemang diskuteras i 2.6 Samhörighet, karaktärer och “Fictional Friends”. 
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på film eftersom att vi delar karaktärens, eller storyns, olycka. Vårt emotionella engagemang 

kan alltså påverka oss psykiskt beroende på hur filmens dramaturgi ser ut.23 Bruun Vaage 

skriver att ett stort engagemang hos publiken kan möjliggöra att låta sig uppslukas i filmens 

värld och då få en paus från det vardagliga livet. Det emotionella engagemanget projiceras 

således från vårt egna liv till någon annans.24  

Slutligen syftar Reflexiva och sociala nöjen främst på de intertextuella och extratextuella 

delarna av film. Exempel på dessa delar kan vara bland annat fascinationen bakom en films 

specialeffekter som i filmerna Jurrasic Park eller Sin City. Andra exempel är beundran för en 

specifik stil hos en regissör, som Hitchcock, eller att titta på så kallade kultfilmer.25 

 

2.5 Önskan och fantasi 

Plantinga skriver att filmtittandet oftast tenderar till att associeras som en slags njutning, 

pleasure.26 Men han tror att desire och fantasi är ytterliga kategorier som kan påverka varför 

vi ser på film. Det finns många olika definitioner av ordet desire; det kan vara omedvetna 

driv, instinkter eller motivationer.27 Vidare i texten kommer ordet desire att översättas som 

önskan. Önskan är en känsla vi känner inom oss själva och som driver oss framåt. Önskan kan 

skapa förväntan vilket därefter skapar positiva känslor inom oss som kallas för bombs, som 

metaforisk förklarar hur drivet, känslorna och energin byggs upp för att sedan explodera av 

förväntning.28 Fantasi spelar också en stor roll för film där det vanligen tolkas som påhittade 

scenarion som blandas med omedvetna tankar. Film uppmuntrar och hjälper publiken att få 

utlopp för deras egen fantasi som ”draws on the deep social and psychic needs or desires of 

the audience”, skriver han.29 Plantinga skriver också att fantasi och önskan jobbar ihop, då 

fantasin skapar ett fiktivt scenario baserat på individens behov (önskan).30 

 

                                                             
23 Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 32 – 34. 
24 Bruun Vaage, "Margrethe. “Self-reflection – Beyond Conventional Fiction Film Engagement”. 159 och 174. 
25 Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 37. 
26 Ibid, 43. 
27 Ibid, 42. 
28 Ibid, 40. 
29 Ibid, 44. 
30 Ibid, 45. 
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2.6 Samhörighet, karaktärer och “Fictional Friends” 

Känslan av samhörighet är essentiellt för människan skriver Nathaniel Lambert m.fl. i deras 

text To Belong is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life. Människor är 

sociala varelser och vi vill ha människor runtomkring oss för att må bra. Meningen med livet 

är den ständiga frågan som tenderar att ha ofantligt många svar och människan är angelägen 

att finna det rätta svaret. Samhällsforskare har en teori om att känslan av att ha nära relationer 

kan uppfylla en känsla av att ha ett existentiellt syfte.31  

Vidare finns det medieforskare som länkar människans behov av relationer till tv-serier. Inom 

kommunikationsstudier är metaforen om vänskap, och relationer, en av de främsta 

anledningarna till varför människor väljer att engagera sig i att se på tv-serier, skriver 

Blanchett och Bruun Vaage. De skriver också att i och med att tv-serier pågår under en längre 

tid än vad en film gör, skapas ett band mellan publiken och de fiktiva karaktärerna. Om 

publiken fastnar för en tv-serie kommer utvecklingen av storyn och karaktärerna således att 

påverka publiken betydligt mer än vad den tenderar att göra i en film. Publiken blir mer 

emotionellt engagerade och reagerar starkt på tv-seriens händelser, exempelvis om något 

dramatiskt och påfrestande händer karaktärerna eller om tv-serien plötsligt blir nedlagd. 

Blanchett och Bruun Vaage nämner också David Bordwells teori att om en tv-serie blir 

nedlagd, kan tomhet hos publiken uppkomma och förlusten av en vän erfaras.32  

 

Vidare skriver de också att tv-serier tenderar att ha en Jason-effekt, vilket betyder att vi lär 

känna karaktärerna, både huvudkaraktärerna och sidokaraktärer, och kan associera till deras 

handlingar genom att säga, till exempel, ”åh, det där är så typiskt Jason”. Med Jason-effekten 

menas att relationerna blir så pass verkliga att karaktärernas beteende och handlingar 

uppskattas och känns bekanta, som hos någon som publiken har känt och upplevt saker med i 

flera år.33 Medieforskaren Jens Eder skriver: 

When we are watching films, we activate media knowledge and communication rules. We 

cannot interact with the characters but we can think about their meaning, causes, and effects, and 

                                                             
31 Lambert, Nathaniel M., et al. "To Belong is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in 
Life." Personality and Social Psychology Bulletin 39 no. 11 (2013): 1418-1427. 
32 Blanchet, Robert, och Margrethe Bruun Vaage. “Don, Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with 
Characters in Television Series.” Projections 6 no. 2 (2012): 18–41. 18-25 och 36.  
33 Blanchet, et.al. “Don, Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with Characters in Television Series”, 28f. 
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we can shift our attention from the level of what is represented (Rick) to the level of presentation 

(Bogart).34 

Med detta menar Eder att även om vi är medvetna om att dessa karaktärer enbart är fiktion, 

blir vår relation till dem ändå verkliga. Vi älskar dem, hatar dem, känner sympati för dem och 

så vidare fastän vi vet om att deras liv endast är en saga. En förklaring till detta kan vara att 

inom oss framställs karaktärerna som mental models, där vi samlar all information vi ser 

angående denna karaktär och bildar oss en uppfattning som ser förbi fiktionen.35 En annan 

variant av mental models är fictional friends, som betyder att publiken får en relation till 

karaktärerna och ser dem som sina egna vänner.36 Axelson skriver också att medier skapar 

mer än relationer mellan publiken och karaktären, den framkallar också relationer mellan 

publiken och publiken. Samhörigheten mellan fansen uppstår i och med att fansen diskuterar 

händelserna sinsemellan.37 

 

2.7 När karaktären skiljer sig åt 

I en annan text, Fictional reliefes and reality checks, skriver Bruun Vaage att vi också dras till 

karaktärer vars egenskaper är långt ifrån våra egna. Hon tar upp filmforskarna Murray Smith 

och Noël Carrolls teori om att med fiktiva karaktärer som är olika publiken, får publiken på 

ett sätt ta del av denna overkliga tillvaro som de aldrig annars skulle få uppleva. Vidare 

skriver hon att engagemanget hos en karaktär som avviker från moralen, inte liknar 

engagemanget hos en verklig person: ”For the spectator, fiction seems to offer relief from 

some moral obligations that seem to be at work when engaging in nonfiction”, skriver hon. 

Även om vi investerar våra känslor i denna karaktär, kommer den inte att påverka vår egen 

moral, vilket den skulle ha gjort om det hade varit en verklig person. Att engagera sig 

emotionellt med en fiktiv karaktär innebär mindre jobb. Hade en verklig person varit en ond 

människa hade vi känt en skyldighet att hjälpa hen, men när det handlar om en fiktiv person 

behöver vi inte känna den skyldigheten. Därmed påverkas inte vår moral, då vi inte har en 

skyldighet till att hjälpa den fiktiva personen.38  

 

                                                             
34 Eder, Jens. “Understanding Characters”. Berghahn Journals 4 no. 1 (2010): 16–40. 39. 
35 Eder, Jens. “Understanding Characters”, 39f. 
36 Blanchet, et.al.  “Don, Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with Characters in Television Series”, 18. 
37 Axelson. Förtätade filmögonblick: Den rörliga Bildens förmåga att beröra, 169. 
38 Bruun Vaage, Margrethe. "Fictional Reliefs and Reality Checks." Screen 54 no. 2 (2013): 218-237. 237. 
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2.8 Tidigare forskning 

Inspirationen till denna studie kom främst från Thomas Axelsons forskning gällande 

människors förhållande till film. Axelson ville undersöka om filmen hade förmågan att hjälpa 

individen med egna existentiella frågor. Han gjorde en receptionsstudie där han utförde långa 

intervjuer med tio olika människor där de fick berätta om sina filmupplevelser av en specifik 

film.39 I denna studie kommer det dock att fokuseras på upplevelser av tv-serier och inte av 

film, men i grunden kommer Axelsons tillvägagångssätt att efterliknas. Filmforskaren 

Margarete Bruun Vaage forskar om människans relation till både tv-serier och filmer. Hon har 

publicerat ett flertal texter som bland annat handlar om varför vi dras till antihjältar, vad vi 

känner när vi ser på film och vad som händer när människan ser filmen från kamerans 

perspektiv.40 Även om hon forskar om människans relationer till filmer och tv-serier har hon 

aldrig använt sig av intervjuer som Axelson, hon har mer studerat och analyserat begrepp och 

tidigare forskning och därefter formulerat teorier. 

År 1985 publicerade Ien Ang en studie om hur publiken upplevde en känd tv-serie. Ang satte 

ut en annons i en holländsk tidning och bad människor att skriva brev till henne där de fick 

berätta om hur de upplevde tv-serien Dallas. Hon fick in mängder av brev och valde ut 42 

berättelser och analyserade hur de relaterade till diverse delar av tv-serien som bland annat 

handlade om karaktärer och händelser. Ang ville få fram receptionen mellan människan och 

tv-serien, oavsett om de gillade den eller inte, och hur personerna uttryckte sig angående sina 

känslor. Det hon ville undersöka var varför Dallas blev en sådan succé, varför kvinnor dras 

till den samt hur den amerikanska, lyxiga kulturen upplevs av holländare.41 

Dallas är en av många såpoperor som kvinnor tenderar att associeras med angående forskning 

vid reception vid tv-serier. En annan studie, som också gjordes under 80-talet, undersökte 

Dorothy Hobson hemmafruar som tittade på såpoperor. Hobson kom fram till att det fanns en 

djupare mening för dessa hemmafruar när de såg på tv-serier. Det var ett sätt för dem att få 

kontakt med omgivningen och uppfyllde ett socialt behov hos dem eftersom att kvinnorna till 

mestadels var själva under dagarna.42  

                                                             
39 Axelson. Förtätade Filmögonblick: Den Rörliga Bildens Förmåga Att Beröra, 39. 
40 University of Kent, https://www.kent.ac.uk/arts/staff-profiles/film/bruun-vaage.html. 
41 Ang, Ien. Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, London: Menthuen & CO, 1985. 
1-12. 
42 Hobson, Dorothy. "From Crossroads to Wife Swap: Learning from Audiences." Critical Studies in Television: 
The International Journal of Television Studies 1 no. 1 (2006): 121-128. 
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Denna studie undersöker också, av en slump, kvinnors känslor av tv-serier och kan liknas med 

både Hobsons och Angs tidigare forskning. Men deras forskning gjordes på 80-talet och 

därför finns det en relevans av att undersöka detta på nytt eftersom att tv-serier har ökat med 

både budget och tillgång. Vidare har informanterna en annan vardag än vad hemmafruarna i 

Hobsons forskning hade, vilket betyder att utgångsläget för dessa informanter är annorlunda 

då de är högutbildade samt inte spenderar vardagen i hemmet. 

3. Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna används kvalitativa intervjuer med människor som 

anser att de ser mycket på tv-serier. Denna metod ger en större förståelse för vilka relationer 

informanterna har till mediet.43 

 

3.1 Val av metod 

Det krävs djupgående intervjuer för att få en uppfattning om vad vi känner när vi ser på tv-

serier och den kvalitativa intervjumetoden kan hjälpa till med detta. Enkätfrågor, till exempel, 

hade enbart gett konkreta svar och hade inte kunnat besvara om vad publiken känner på 

djupet. Med denna metod ställs öppna frågor vilket ger informanterna möjlighet att tala under 

en längre tid. ”Det kan röra människors upplevelser, tankar, känslor, beteenden eller attityder 

kring något visst fenomen”, skriver forskaren och psykologen Heléne Thomsson.44  

Enligt sociologen Jan Trost möter kvalitativa intervjuer kritik eftersom denna metod bygger 

på ett fåtal människors upplevelser och kan därför inte erbjuda fakta som representerar en 

större grupp, eller hela befolkningen.45 Svaren, enligt Trost, ger således ingen bra överblick. 

Dock menar Thomsson att: 

Det som eftersöks är dock inte de oreflekterade beskrivningarna som vem som helst kan få i 

vilket vardagligt sammanhang som helst. Det som eftersöks är en förståelse av de här vardagliga 

beskrivningarna (av de vardagliga förståelserna) och tankar eller överväganden kring vad de 

betyder, innebär syftar och kanske bygger på. 46 

                                                             
43 Läs nästa kapitel, 3.1 Val av metod, för mer djupgående förklaring till varför kvalitativa intervjuer är ett bra 
alternativ. 
44 Thomsson, Heléne. Reflexiva Intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2010, 30. 
45 Trost, Jan. Kvalitativa Intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2005, 16. 
46 Thomsson, Reflexiva Intervjuer, 30. 
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Även om det finns kritik mot denna metod menar Thomsson att kvalitativa intervjuer har 

fördelar då det ger en övergripande förståelse för människors uppfattning om saker. Den 

fokuserar på individen och således kan inblickar i människors vardag fås. Kvalitativa 

intervjuer generaliserar inte, men de kan styrka teorier som finns angående ämnet.47 

Kvalitativa intervjuer används också för att få en djupare förståelse för något som forskaren 

redan har en någorlunda uppfattning om, skriver Thomsson. Det kan följaktligen ge en ny 

inblick i och förståelse för ämnet med hjälp av intervjuerna. I kvalitativ forskning är det 

därför inte meningen att pröva en hypotes, utan för att nå mer kunskap om ämnet i fråga.48 

För att få svar på frågeställningen i denna studie är kvalitativa intervjuer det bästa valet. Valet 

av att använda en kvalitativ intervju är för att den kan ge ett övergripande svar på 

frågeställningen i denna studie. 

 

3.3 Förberedelse 

Innan en intervju sker bör personen som ska intervjua planera själva intervjun, för att den ska 

gå så smidigt som möjligt och leda fram till de bästa svaren. Heléne Thomsson beskriver tio 

olika saker som intervjuaren bör gå igenom innan intervjun görs:  

1. Ha tydligt för dig vad du vill undersöka och få reda på och varför: Varför är du 

nyfiken på just detta ämne? Har du någon tidigare kunskap att dra nytta av? Vilka mål 

har du med intervjun? 

2. Din egen historia, traditioner och etik kring ämnet: Tänk på vart du gör din 

undersökning. Hur förhåller sig den platsen kring dina egna värderingar och kultur? 

3. Vilka dina utgångspunkter och teorier är: Vilken är din utgångspunkt? Är den 

konstruktiv eller positiv? 

4. Hur själva undersökningen skall läggas upp: Vad vill du ta reda på och hur kan detta 

göras på bästa sätt?  

5. Vilken slags intervjustudie du vill göra: Datainsamlingen, hur ska den gå till? 

6. Hur du väljer ut dina informanter: Hur kommer ditt tillvägagångssätt gentemot 

informanten att vara? Vad är dina för- och nackdelar med dig som intervjuare? 

7. Vilken slags data du vill ha och hur du samlar in den: Kommer du spela in eller endast 

skriva ner svaren? 

8. Hur du tolkar svaren du får: Hur ska du tolka resultaten? Använder du någon metod? 

                                                             
47 Thomsson, Reflexiva intervjuer 33. 
48 Ibid, 31. 
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9. Hur du ska presentera studien: Fundera och se till att du har klart för dig varför du gör 

studien. Hur kommer slutresultatet att presenteras? 

10. Användningen av slutresultatet: Kommer det att publiceras vidare?49 

Punkt 1-7 och 9-10 förbereddes innan intervjuerna ägde rum. Jag skrev ned dem på ett papper 

och försökte få fram de viktigaste aspekterna till varje punkt. Först tänkte jag över vad mitt 

mål med intervjun var, vilket var att få fram olika slags resultat angående positiva och 

negativa känslor. Sedan skrev jag ned vad jag trodde och hoppades på vad jag skulle få för 

resultat, analyserade forskning och teorier och därefter kunde jag lista ut hur frågorna skulle 

utforma intervjun. Därefter påbörjades letandet av informanter och insamlingen och 

bearbetningen av materialet bestämdes.50 Punkt 8 användes också innan intervjuerna men 

främst efteråt eftersom att den fokuserar på hur tolkningsprocessen ser ut. Detta var något 

som jag bestämde efter intervjuerna då jag ville vänta och se vad för slags resultat jag fick.51 

 

3.4 Etiska riktlinjer 

En viktig aspekt när kvalitativa intervjuer utförs är etiska regler och krav. Det finns fyra krav 

intervjuaren måste ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.52 Med informationskravet menas att syftet med forskningen måste 

framgå för personen som blir intervjuad. Med samtyckeskravet menas att personen som blir 

intervjuad har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att 

personen i fråga har rätt att vara anonym och att den intervjuade personen ska kunna avbryta 

sitt deltagande om den vill. Med nyttjandekravet menas det att uppgifterna som samlas in 

endast ska användas till forskning och inte till några andra ändamål.53 Dessa riktlinjer följdes 

innan och under intervjusammanhangen. Innan intervjuerna ägde rum fick informanterna läsa 

samt skriva på ett informationsbrev som förklarar intervjuns syfte och deras rättigheter under 

intervjun, där de etiska riktlinjerna har tillämpats.54 

 

                                                             
49 Thomsson, Reflexiva intervjuer, 16-17. 
50 Läs mer om detta i kapitel ”3.5 Urval och material”. 
51 Läs mer om tillvägagångssättet i kapitel ”3.8 Analysmetod”. 
52 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Forskningsetiska Principer i Humanistisk-
samhällsvetenskaplig Forskning. Stockholm: HSFR, 1999. 6. 
53 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 7, 9, 12 och 14. 
54 Se ”Bilaga 8.1”. 
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3.5 Urval och material 

Det är svårt att veta exakt hur många personer som behöver intervjuas för att få fram ett bra 

svar. Ju fler informanter desto fler möjligheter får intervjuaren till både svar samt egna 

reflektioner. Men det är svårt att veta hur många som är för många och när få människor blir 

för få. Thomsson tycker att vid skrivandet av en C-uppsats är fem till tio personer lagom, då 

mindre än fem ger för lite bredd och mer än tio ger studenten för mycket arbete.55 

För att finna personer till intervjuerna har jag vänt mig till personer i min vänkrets och 

bekantskap som själva identifierar sig som rutinerade tv-serie-tittare. De är människor som ser 

på diverse tv-serier och känner en koppling till dem. Jag lade också ut en förfrågan på 

Facebook, utan resultat. I slutändan blev det fem personer som valde att ställa upp på att bli 

intervjuade. Personerna i intervjuerna är: 

 Sofie, en 23-årig filmstudent. Sofie och jag har känt varandra i cirka 2,5 år. Intervjun 

ägde rum på ett café och varade i cirka 46 minuter. För tillfället ser Sofie på 10 olika 

tv-serier i veckan, men i och med att det är säsongsuppehåll på ett flertal andra serier 

uppskattar Sofie att hon ser på cirka 20-30 olika tv-serier totalt. Hennes favoriter är 

Game of Thrones, Grey’s Anatomy, Suits och The Walking Dead. 

 Magdalena, 24 år gammal och är också filmstudent. Magdalena är en bekant sedan 

cirka två år tillbaka. Intervjun var hemma hos Magdalena och blev 35 minuter lång. 

Magdalena ser på 10-15 olika tv-serier totalt. Hennes favoriter bland tv-serier är 

Vänner, New Girl, Greys Anatomy, Outlander, Pretty Little Liars och Homeland.  

 Monika, 22 år gammal och jobbar heltid på en bensinmack. Vår bekantskap började 

för 3,5 år sedan. Intervjun gjordes via Skype och varade i lite mer än 45 minuter. 

Monika är en nybliven tv-serie-tittare och hon ser på cirka 5-6 tv-serier för tillfället. 

Monikas favorit-tv-serier är New Girl, Grey’s Anatomy men också Criminal Minds. 

 Marie, 22 år gammal och jobbar i butik. Jag och Marie är barndomsvänner. Intervjun 

skedde på Skype och blev cirka 43 minuter lång. Marie såg mer på tv-serier förut, men 

tror att hon ser på cirka 5-6 tv-serier just nu. Hennes favoriter bland tv-serier är 

Vampire Diaries och Jessica Jones. 

 Sanna, 26 år gammal och jobbar heltid på hamburgerrestaurang och har tidigare 

studerat filmhistoria. Vår bekantskap har varat i 3 år. Intervjun skedde också på Skype 

                                                             
55 Thomsson, Reflexiva intervjuer, 56. 
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och varade i 45 minuter. Sanna ser på 11 tv-serier för tillfället och hennes favoriter är 

Gilmore Girls, The Flash och Chicago Fire. 

De heter egentligen något annat, men är anonyma i denna studie. Anonymitet utlovas främst 

för att de ska känna sig trygga i sitt berättande och inte behöver oroa sig för att identifieras till 

deras svar.56 Att informanterna bara består av kvinnor skedde av en slump. Min bekantskap- 

och vänskapskrets består till mestadels av kvinnor och de som blev tillfrågade att ställa upp 

var sådana som själva kände att de såg på mycket tv-serier, vilket i slutändan visade sig bara 

vara kvinnor inom dessa kretsar.  

Intervjuerna var individuella och spelades in med en portabel inspelare. Anledningen till att 

intervjuerna spelades in är på grund av att det är svårt att hinna med att skriva ned vad som 

sägs, eftersom att intervjuernas mål var att ge långa och djupgående svar. En inspelning gör 

att intervjun går smidigare och intervjuaren kan fokusera mer på informanten än på att försöka 

hinna skriva ned vad som sägs.57  

 

3.7 Begränsningar och avgränsningar  

Det finns en bekantskap mellan mig och informanterna vilket kan leda till att svaren kan bli 

anpassade utefter vad de tror att jag vill höra. Svaren kan också bli begränsade då personen 

eventuellt känner att hen måste leva upp till en image som de tidigare byggt upp. Däremot kan 

de nära relationer jag har till vissa av informanterna också gynna intervjun, då vi har ett 

förtroende för varandra, vilket journalisten Björn Häger skriver i sin bok Intervjuteknik är en 

av de mest essentiella delarna för en framgångsrik intervju. Att också ha kunskap om 

personen kan vara att föredra i och med att intervjun blir mer avslappnad och mindre 

ansträngd och den som intervjuar kan anpassa sitt tillvägagångssätt till informanten i fråga.58 

Vidare måste det ta till hänsyn att informanterna kommer från samma generation. 

Informanterna är födda samma årtal och kan inte tala för vad andra generationer känner 

angående tv-serier. Dessutom är antalet informanter också något som inte kan representera 

alla ur en generation, utan de representerar bara sig själva. Vidare består de bara av kvinnor 

och företräder därför inte ett mångsidigt resultat. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om män 

också deltog. 

                                                             
56 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Forskningsetiska Principer i Humanistisk-
samhällsvetenskaplig Forskning, 10. 
57 Thomsson, Reflexiva intervjuer, 87. 
58 Häger, Björn. Intervjuteknik. Stockholm: Liber, 2007., 45f. 
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3.8 Analysmetod 

Materialet som spelades in sparades direkt på externa hårddiskar och transkriberades därefter 

på datorn. Att lyssna igenom intervjuerna en extra gång har sina fördelar då det kan ge nya 

aspekter som intervjuaren tidigare inte lagt märke till, enligt Thomsson, och hjälper 

intervjuaren att få en överblick av vad hen har att arbeta med. När mitt material var insamlat 

påbörjades en granskningsprocess där rättningar, förklaringar och kommentarer läggs till som 

gjorde att jag fick en större klarhet av texten. Efter detta analyserades de olika intervjuerna 

var för sig och markerades med olika färgpennor beroende på vad de pratade om, exempelvis 

gul färg när de talade om karaktärer eller grön färg när de talade om känslor. Efter att alla 

intervjuer hade kategoriseras in i olika kategorier, sattes de insamlade kategorierna ihop och 

analyserades tillsammans. Denna metod kallar Thomson för den lodräta analysen.59  

4. Analys 

Det insamlade materialet har kategoriserats in i 4 olika kategorier; Karaktärsengagemang och 

social fullbordan, När historien tar slut – förväntningar och frustration, En verklighetsflykt 

och Identitet och känslor. Det informanterna har sagt under intervjuerna har analyserats och 

sammanfattats inom varje kategori. 

4.1 Karaktärsengagemang och social fullbordan 

Tv-serier erbjuder informanterna olika slags känslor, en av dem är känslan av vänskap och 

relationer: 

Sanna: Det är nog mycket därför man tittar på serier tycker jag. Som i en film, du lär ju liksom 

inte känna karaktärerna så mycket. Medan i en serie… Alltså i serier går i typ nio säsonger och 

så följer du dom i nio år, det händer så mycket. Alltså dom förändras så mycket. Som i serierna 

jag kollar på, som Glee till exempel, dom börjar ju i High school och sen så tar dom studenten, 

så det blir som att man följer alla människor. Man får följa hur dom utvecklas. Så det känns som 

att man känner dom, som om de vore riktiga personer. 

Sanna säger att hon får ta del av många år av karaktärernas liv och får följa deras utveckling 

hur de växer från en person till en annan. I flera år får hon ta del av någon annans liv och det 

skapar en betydande relation mellan karaktären och informanten. Det är svårt att undvika att 

känna sig delaktig med en karaktär eftersom att tv-serier pågår under en sådan lång tid. 

Informanterna blir, på ett sätt, till slut en del av karaktärernas liv på grund av den långa tiden, 

                                                             
59 Thomsson. Reflexiva intervjuer, 145-147 och 151. 
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till skillnad från filmer där de får ta del av två timmar av någons liv och händelser. Det blir 

som en långvarig vänskap och känslorna informanterna känner för dem kan påminna om hur 

vi känner inför våra riktiga och närmaste vänner: 

Sofie: Ja men som att om man vet om att en karaktär har blivit sårad tidigare så sitter man där 

och ba ”neej gå inte tillbaka till honom” eller ”nej du ska vara med honom, inte den andra!”, för 

man vet vad som är bäst för henne. Mer än vad hon själv gör. För man känner henne och vet vad 

hon behöver. Det blir lite som en vänskap typ, som ens bästis. Men som när man sitter med sina 

tjejkompisar och säger ”Ja men du behöver mer en kille som är på det här sättet, som gör det här 

för dig”. 

Marie: Man får ju veta rätt mycket om deras liv, och när man väl kan prata om dom så känns det 

som att man pratar som att de vore personer man kände. Det blir ju liksom… Vi får se deras 

problem, deras svagheter, vad som gör dom lyckliga och ja men hela den biten. Ja men det känns 

verkligen som att man känner dom, som om de vore verkliga personer. 

I och med att informanterna får följa och ta del av någon annans liv upplever de att det är som 

att de känner dem. Sofie känner en sådan stor emotionell koppling till vissa av karaktärerna i 

de tv-serier hon följer att hon till och med känner att hon vet vad som är bäst för dem. Hon 

jämför dessa fiktiva händelser med verkliga som hon kan ha med sin bästa vän. Informanterna 

rycks därför lätt med i händelser som sker och engagerar sig så pass mycket emotionellt att 

det bildas en djupare relation mellan dem och karaktärerna. Under intervjuerna med alla 

informanter får de frågan om det känns som att de känner sina favoritkaraktärer och om de 

kan förutse deras handlingar. På detta svarar alla ja. Detta är dock ingenting som de själva har 

reflekterat över och känns en aning chockade när de inser att de känner dem. Deras relation 

kan ha att göra med vad Marie säger: att informanterna får i stort sätt se allt angående 

karaktärerna, kanske till och med mer än vad personer vanligtvis får se hos sina närmsta 

vänner, och detta kan resultera i en djup och betydelsefull relation.  

Detta kan betyda att vi uppfyller vårt sociala behov med hjälp av tv-serier. Men ibland kan 

ens emotionella engagemang ha negativa effekter: 

Sofie: Som situationerna som uppstod hela tiden mellan Chuck och Blair (Gossip Girl), även om 

jag har sett serien och vet vad som händer och jag kollar om den, så mår jag ändå dåligt när han 

sårar henne. Jag kan må jättedåligt över det för jag känner så mycket för henne och även om 

man vet att de blir ihop på slutet så gör det ändå ont i en. Och det kan göra ont lite efteråt också 

för man fångas upp i sina känslor så starkt. 

Monika: Nej, jag gråter ju ibland alltså, och så tycker jag jättesynd om dom. Men hoppet, i till 

exempel New Girl då (angående Jess och Nicks relation), hoppet är ju att de ska bli tillsammans 

igen. Och om någon dör i en serie, då gråter jag oftast också såklart beroende på vem det är. 
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Magdalena: Jag är jätteblödig så jag känner lätt med dom. Jag gråter lätt till serier och om något 

dåligt händer så känner jag… Igår till exempel så grät jag jättemycket till en serie, för det var en 

som dog och det tyckte jag var jättejobbigt. […]Och det var väldigt tungt att se. Och så är det 

också med andra serier, då känner jag också med dom. 

Informanterna lider alltså med sina favoritkaraktärer, något som kan liknas med som om de 

skulle få bevittna det hos en vän. När vänskaper byggs upp skapas ett band. Vilket resulterar i 

att personerna oftast känner med sina vänner när de upplever påfrestande situationer, för att de 

bryr sig om dem. Informanterna medger att några av karaktärernas situationer får dem själva 

att må dåligt och att de till och med gråter. Alltså kan en fiktiv person, en fiktiv händelse i en 

fiktiv värld få informanterna att gråta. De vet om att de inte är riktiga, varken händelserna 

eller karaktärerna. Ändå blir de emotionellt engagerade att det får dem att känna starka 

känslor att de måste ge utlopp för dem.  

Karaktärsengagemanget uppfyller främst den sociala biten, vilket de flesta informanterna 

anser. Men förutom den sociala kontakten de får till karaktärerna, finner de också att tv-serier 

har en social del utanför bilden: 

Monika: jag har många vänner som kollar på samma serier som mig, och vi kan liksom diskutera 

dom sinsemellan. Ba ”Ah men såg du avsnittet igår?” Så det blir också lite, alltså en social grej 

fastän man kollar på det själv. 

Sofie: Det är ju, dels vill man ju hänga med i omvärlden. Ja men typ om ens kompisar ser på 

serien så vill man ju hänga med i snacket. 

Tv-serier har alltså en social betydelse på olika nivåer: mellan informanterna och karaktärerna 

samt mellan informanterna och publiken. Både Monika och Sofie känner att det blir socialt 

fastän de ser på tv-serierna själva. Informanterna får dels en social plattform där de fysiskt 

inte behöver interagera med fiktiva personer, utan enbart ta del av händelserna och sina 

känslor, men också en social plattform där de fysiskt behöver närvara med faktiska personer.  

Men det uppstår också situationer där informanterna inte är ute efter att uppfylla den sociala 

biten. Det finns komplexa situationer där informanterna känner en fascination till karaktären 

och måste se mer av hen. Det kan fortfarande uppstå en relation mellan informanterna och 

karaktären, men det skapas något djupare, en slags förundran och intresse: 

Sofie: Men i Game of Thrones då, där älskar jag de karaktärer som blir mest hatade [av 

publiken]. Jag älskar Cersei, och hon är ju liksom… Hon är ju number 1 bitch. Men om man 

tänker, under alla hennes layers så är hon ju ändå en mamma som gör allt för sina barn, men det 

blir ju fel hela tiden. Hon gör allt för att få det hon vill ha, och det är ju liksom ”strong 

independent woman” liksom, fast hon tar det till en hel annan grad. Hon är ju så stark och hon 



18 
 

känns så mäktig och så rå. […] Alltså jag önskar ju lite att jag kunde ha lite av hennes 

egenskaper inom mig, alltså rent karriärmässigt. Att man kunde vara lite mer rå och framåt, att 

man kunde ta för sig lite mer och sådär. Men samtidigt tror jag väl kanske att det är på grund av 

att man är så olik henne, att det är därför jag fascineras av henne också, för att hon är så långt 

ifrån mig själv. Man hejar på henne för att hon är helt annorlunda till skillnad från sig själv. 

Sofie säger att hon tror att hennes fascination bakom Cersei har att göra med deras olikheter. 

Hon känner att hon gärna kunde ha några av hennes bra egenskaper, men det är ändå 

ingenting hon strävar efter. Av Sofies beskrivning känns det som att Cersei är en slags version 

av en femme-fatale och hon hyser mer av en fascination och nyfikenhet till henne än ett 

idealiserande, vilket är en vanlig respons till en sådan slags karaktär. Vidare finns det tv-serier 

där publiken får följa karaktärer som agerar ont, exempelvis Dexter eller Breaking Bad, som 

vanligen inte kretsar kring en protagonist, utan något som kallas för antihjältar.60 Många 

människor är nyfikna på saker de inte förstår och antihjältar, eller kriminalserier, kan vara en 

av dessa scenarion där de får utlopp för sin nyfikenhet. 

4.1.2 Karaktärsengagemang och social fullbordan - Summering  

Informanterna känner en sammankoppling till sina favoritkaraktärer. De upplever att de 

känner dem och lider med dem när de råkar ut för dåliga saker. Relationer uppstår alltså 

mellan informanterna och deras karaktärer och det får dem känna känslor som de kan känna 

till sina närmsta vänner. Men till dem de inte känner en koppling till uppstår en slags 

fascination, en slags nyfikenhet och de vill se mer. De vill se mer av karaktärer som avviker 

från sig själva men också de karaktärer som de får en relation till. Informanterna kan alltså 

bygga relationer eller få utlopp för nyfikenhet när de ser på tv-serier. 

 

4.2 När historien tar slut – förväntningar och frustration 

Förutom relationer skapar tv-serier en stor förväntan hos informanterna. Detta kan främst bero 

på att informanterna ser klart ett avsnitt och sedan måste de vänta för att få svar på de frågor 

de har. 

Monika: Då känner jag att… Oftast längtar jag redan tills nästa avsnitt och jag, ibland blir jag 

väldigt fundersam om avsnittet avslutas med en cliffhanger och typ ”åh vad kommer att hända 

nu?” och så kan jag fundera på det lite varje dag enda tills nästa avsnitt. […] Ja men jag längtar 

ju tills jag får träffa dom igen liksom efter en vecka när det har kommit ut ett nytt avsnitt och får 

se vad som försiggår i deras liv.  

                                                             
60 Karaktärer som inte besitter de typiska hjälteegenskaperna.  
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Sofie: Det är både det värsta och det bästa. Som i Game of Thrones, då är det 10 avsnitt på en 

säsong och ett avsnitt är en timme, och den timmen är episk. Efter den timmen blir man så 

adrenalinpumpad så att det är underbart, men samtidigt hemskt för att man måste vänta en hel 

vecka på ett nytt avsnitt. 

Marie: Man blir ju alltid glad efter varje avsnitt och vill se mer. Men när det slutar så gör det 

alltid så att man vill ha mer och se mer så det blir lite beroendeframkallande faktiskt. 

Tv-serier är berättelser som har avbrott. Enligt informanterna ökar detta bara spänningen och 

de vill se mer, de blir nyfikna på fortsättningen. De känner att de måste få reda på mer, att de 

inte kan nöja sig med att gå vidare ifrån vad de har sett. Monika säger att hon inte kan sluta 

tänka på vad som ska komma härnäst och längtar under veckan tills hon får svar på sina 

frågor. Hon längtar tills hon får träffa karaktärerna igen, vilket kan liknas vid när någon 

längtar efter en vän. Två olika, men starka, känslor blandas ihop för Sofie när avsnittet tar 

slut: hon känner en stor dos av adrenalin vilket resulterar i att hon mår underbart, men känner 

samtidigt en besvikelse över att den episka berättelsen har tagit slut. Hon mår alltså bra 

samtidigt som hon mår dåligt. Marie mår å andra sidan inte dåligt, utan säger att hon blir glad 

efter varje avsnitt. Hon vill se mer och säger att de tv-serier hon följer blir 

beroendeframkallande. Kanske känner hon en annan variant av den adrenalinkänsla som Sofie 

känner, vilket kan förklara varför hon säger att hon blir glad av ett avsnitt. Tv-serier kan alltså 

få informanterna att känna glädje som resulterar i att de mår bra, vilket både Marie och Sofie 

känner. Men det kan också skapa något mer, som Monika känner, det kan skapa en längtan.  

Men när en tv-serie blir nedlagd får det däremot inte lika positiva reaktioner: 

Monika: När Desperate Housewives lades ner då ba ”Jaha, vad ska jag göra nu då?” Jag kommer 

ihåg att jag la ut på Instagram, till och med, när det var sista avsnittet, så ba ”sista avsnittet, vad 

ska jag kolla på nu?”. Så… det blir lite så att man fastnar för dom och vill hela tiden se en 

fortsättning till dom är typ 80 år kanske. 

Sofie: Ja men jag känner att har den bara 1, eller 2, säsonger har den oftast blivit nedlagd för att 

den har för få tittare. Och då känns det som att, man vill liksom inte ge en del av sig själv till en 

sådan serie för att sedan bli let down, utan man vill ju liksom följa med serien, för man skapar en 

relation och om den tar slut efter en säsong så blir det såhär ”Jaha, har jag offrat min tid för dig? 

Och du gav mig ingenting” typ. 

Sanna: Vissa serier pågår alldeles för länge och då tänker man ”Ah men äntligen”, för man 

fortsätter ju följa dom för att man vill ju veta vad som händer, även om dom borde lägga ned. 

Och vissa tycker man att de läggs ned alldeles för tidigt och då blir man ju bara skitirriterad. 

[…]Som när Gilmore Girls lades ned. Det lades ändå ned efter sju år och alla blev ju helt ”vad är 

det som händer?”. Jag blev sjukt besviken, det var ju min favoritserie. 
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Informanterna känner en stor besvikelse när tv-serier läggs ned. Relationer mellan 

informanterna och tv-serier skapas och det är ett sådant starkt band att det kan jämföras med 

riktiga relationer vi känner i vardagen. Tv-serien i sig kan alltså ses som en relation. När 

informanterna får frågan om vad de känner vid nedläggning av en tv-serie säger de att det 

uppstår både frustration men också en slags acceptans hos dem. Sanna accepterar när det tar 

slut, för att hon inser att det är dags. Det kan liknas med relationer som har nått sitt Bäst-före-

datum där personerna inser att de har vuxit ifrån varandra. Medan frustrationen hos de andra 

informanterna får det att framstå som att de har förlorat en kär vän alldeles för tidigt. Monika 

känner att hon kan följa tv-serier tills karaktärerna är 80 år, hon vill inte släppa taget om dem. 

Det blir som att säga adjö till en vän. Sofie känner att det är slöseri av hennes tid när en tv-

serie läggs ned. En besvikelse av investerad tid och känslor som har resulterat i att inte få 

någonting tillbaka. Detta kan också jämföras med relationer vi upplever i livet där vänskapen 

avslutades av fel anledning eller att den ena vännen plötsligt sa upp vänskapen.  

Säsongsuppehåll har också en effekt av känsla av förlust på informanterna: 

Magdalena: Ibland när det blir säsongsuppehåll, och så är man inte riktigt mätt och vill ha mer, 

då kan jag börja om från början. Men då ser jag inte hela igen utan kanske bara några avsnitt tills 

jag blir mätt. Så jag vet inte, det kanske är lite separationsångest kanske? 

Sofie: När den tar slut, det är skitjobbigt den första veckan. Den första tomma veckan när det 

inte kommer något nytt. Men samtidigt så vet man ju att man har något att se fram emot till 

våren. Ja men det är en jobbig känsla, lite som att man gör slut, men man vet att man kommer 

ses snart igen. Som ett distansförhållande haha. 

Säsongsuppehåll är en nackdel som tv-serier för med sig enligt informanterna, då det är som 

att en stark relation som plötsligt försvinner, något som ingen känner att de vill uppleva i 

verkliga livet. Sofie jämför det som ett distansförhållande, där informanterna måste vänta en 

längre tid på något de tycker om medan Magdalena känner en slags separationsångest till tv-

serien. Hon känner att hon måste se om några avsnitt tills hon känner att separationsångesten 

inte finns kvar längre. Tomhet, som uppstår när en tv-serie läggs ned, upplevs också när det 

blir säsongsuppehåll. På informanterna låter det som att när en tv-serie läggs ned eller får 

säsongsuppehåll att de förlorar en vän. Dock säger Monika att ” Nej, man får ersätta dom med 

nya. Dom är ganska så lättersättliga som tur är”, vilket de andra informanterna också 

upplever. Detta betyder att känslan av en vänskap som är förlorad endast varar en stund och är 

inget de sörjer resten av livet. De kan dock se tillbaka på dem med glädje. Tv-serier kan alltså 

få informanterna att känna förlust, vilket betyder att tv-serier inte bara förser informanterna 

med glada känslor och lycka, utan att de får informanterna att känna olika delar av känslor.  
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4.2.2. När historien tar slut – förväntningar och frustration – Summering 

En mängd av känslor upplevs när informanterna ser på tv-serier. De kan känna glädje för att 

de känner en nyfikenhet och längtan efter att få se mer. Ibland kan de till och med känna sig 

adrenalinpumpade på grund av vad de har precis sett. Men de kan också känna sig mindre 

glada när ett avsnitt avslutas, för att de ändå vill se mer och får inte det. Det är som en vän 

som plötsligt försvinner ifrån dem när det blir säsongsuppehåll och det blir som att de förlorar 

en vän för alltid när en tv-serie läggs ned. Dock är det inget som påverkar dem i längden. 

Förlusten påverkar dem ändå inte som om de hade förlorat en vän, även om det känns för 

stunden att de har det. 

 

4.3 En verklighetsflykt 

Relationer och känslor framkallas hos informanterna men vidare i intervjuerna talade de också 

om hur deras tv-serietittande förhåller sig till deras vardagsliv: 

Sanna: Det är ett lätt sätt att underhålla sig själv, att fly från verkligheten. Nej men typ, drömma 

sig bort… Ibland känner jag ett beroende att jag bara känner att ”jag måste hem nu och se på den 

här serien”. Vilket inte riktigt är bra men… Men man har ju byggt upp ett band till serien, så 

man vill liksom… Man vill fortsätta se och följa vad som händer karaktärerna.  

Marie: Ja men att man kan släppa världen runtom. Om man har det jobbigt, till exempel, med 

någonting, så släpper man liksom allt det och bara fokuserar på serien. Och då behöver man inte 

tänka på allt negativt, eller jobbigt, skolan, stress eller ex eller vad som helst, vad man nu kan 

tänka sig, så det är liksom som att allt försvinner och man fokuserar bara på serien och det 

positiva och glömmer bort världen lite. Så jag tycker att det är en viktig del av mig för att må bra 

och fungera som jag ska helt enkelt. 

Tillgången till tv-serier är stor och kan på så vis bli en del av vardagen. Alla informanterna 

säger att för dem är tv-serier en slags det av livet, av vardagen, som en hobby eller som en 

slags flyktväg från livet. Sanna säger att hon finner tv-serier svåra att släppa i och med att det 

känns som att hon har byggt upp en relation med både tv-serien och karaktärerna, men också 

att de erbjuder henne underhållning och en chans att drömma sig bort. Hon ser tv-serier som 

en slags hjälpmekanism för att fly från sin verklighet.  

Denna flykt från verkligheten kan vara en essentiell del för många som känner att de vill 

transporteras bort från sin värld och låta sig involvera sig i någon annans bekymmer för en 

stund och Marie instämmer angående detta. Hon säger att hon använder tv-serier som en slags 

bortkopplande del från livet för att släppa moment som stör henne, vilket hon känner är en 

viktig del för att hon ska kunna må bra och fungera till vardags. Det kan vara ett sätt för 
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informanterna att slappna av och användas som en slags mellanlandning från jobb, eller skola, 

till att komma hem och påbörja sysslorna som finns där. Det kan alltså användas som ett slags 

hjälpmedel för människan att varva ned och som ett bortkopplande medel.  

Risker för spoilers finns alltid när någon väljer att följa en tv-serie. Därför säger 

informanterna att de ser på nya avsnitt nästan så fort de släpps. Men gamla avsnitt kan de ta 

del av när som helst: 

Magdalena: Jag kan ha på det i bakgrunden när jag är hemma och städar, om man inte orkar 

lyssna på musik och man vill inte ha det tyst. Och då är det väl serier som jag har sett förr, som 

jag kan, som jag inte måste kolla på utan jag vet vad som händer ändå. Men jag kan också se på 

serier typ… det händer om man är ledsen eller glad typ. Men jag kan se på serier närsomhelst 

typ i princip. 

Magdalena kan använda tv-serier som en ersättning av att lyssna på musik när hon gör sina 

vardagssysslor. Den kan fylla ut en tystnad och eventuellt en tomhet som känns när det inte är 

någon person i närheten, vilket blir som att informanten får sällskap fastän de inte har det på 

riktigt. Men hon säger också att hon kan se på olika tv-serier beroende på vilket humör hon är 

på, kanske som en slags hjälp till ventilation av vad hon själv känner. Detta betyder att tv-

serier kan hjälpa informanterna att få utlopp för sina känslor; att om de är ledsna kan de se på 

en dramaserie och är informanterna i ett behov av att skratta kan de använda sig av en 

komediserie. Tv-serier erbjuder olika slags genrer som passar till olika slaggs sinnestillstånd, 

vilket informanterna kan nyttja. 

4.3.2 En verklighetsflykt – Summering 

Informanterna känner att tv-serier hjälper dem till att slappna av och är ett hjälpmedel att 

släppa sina egna tankar. De låter sig uppslukas av vad deras tv-serier och dess dramaturgi har 

att erbjuda dem och på så sätt behöver de inte oroa sig för de sakerna de tidigare oroat sig för. 

Alltså kan tv-serier erbjuda publiken en verklighetsflykt eller ett sätt att varva ned från 

vardagsstressen. Vidare kan den också användas som en utfyllning av en tystnad. Det har 

blivit så pass vardagligt att det kan ersätta musiken, om personen redan har sett avsnittet och 

inte behöver koncentrera sig fullt ut på vad som händer. 

  

4.4 Identitet och känslor 

Förutom en flykt från verkligheten och en utfyllnad i tystnaden finns det också situationer där 

tv-serier erbjuder en annan del där informanterna reflekterar över sina egna liv. På grund av 
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att tv-serier produceras inom olika genrer finns det mängder av tv-serier som informanterna 

kan se och låta sig inspireras av. 

Marie: Till Supernatural känner man liksom en samhörighet till syskonkärleken de bröderna har 

sinsemellan. […] De bråkar rätt mycket och hela den biten, men i slutändan så gör de allt för 

varandra och älskar varandra. Så är det ju lite med mig och min bror att med så mycket som vi 

bråkar så spelar det ingen roll i slutändan för vi båda älskar varandra och skulle göra vad som 

helst för varandra. Så att där kan jag absolut relatera. 

Sofie: (Om tv-serien Suits) […] den lite mer korporativ, lite mer lyxliv, det är framgångsrika 

personer och det blir lite mer att man tänker… ja, men lite inspirerande, men också lite att man 

vill vara lite i deras värld. Suits är lite mer avgudande, de lever liksom det livet man vill ha. Typ 

att känna att man gör någonting, att det man gör betyder något. Att man är någon.  

Sanna: (Om tv-serien Gilmore Girls) Alltså... Huvudkaraktärerna är ju mor och dotter. Och jag 

både älskar dom och hatar dom... För dom är alltid irriterande, men samtidigt så är det ett sådant 

mor- och dotter förhållande som jag vill ha till mitt barn... Alltså det är typ en massa sådana 

saker. Man ser typ... Man vill inte ha deras liv men man ändå ha deras liv. Man är liksom typ lite 

avundsjuk på... Hur de lever och... Vissa av de relationerna dom har där kanske man själv vill ha 

typ. 

Marie känner igen sig i brödernas relation, Sofie känner en inspiration till världen som 

skildras i tv-serien Suits och Sanna känner att hon skulle kunna tänka sig att ha samma mor- 

och dotter relation som de har i Gilmore Girls. Marie känner att hon kan relatera till 

karaktärerna och hon kan dra en slutsats angående sin egen livssituation med tv-serien i 

åtanke. Hon blir påmind av hur hennes relation till sin bror inte påverkas när de bråkar, 

eftersom att i slutändan älskar hon honom, precis som bröderna i Supernatural visar. Däremot 

känner Sanna och Sofie att de inte kan relatera till livet som skildras, utan mer att de vill ha 

det. De idealiserar det livet de ser och önskar att de själva kunde få uppleva det. Tv-serier kan 

få större djup och mening hos informanterna när de ser på dem eftersom de visar hur livet kan 

vara under en längre tid under mer detaljerade förhållanden än vad en film gör. 

Sofie upplever att Suits är en aning avgudande, då det livet som skildras menar på att den 

personen är någon viktig med ett viktigt syfte. Det är ett slags ideal för henne och något som 

hon känner är inspirerande. Skildringar som tv-serier gör kan således vara inspirerande för, 

och nästintill avgudade av informanterna, då de skildrar liv som är framgångsrika under olika 

förhållanden. Framgång i livet är något de flesta människor strävar efter och tv-serier skildrar 

hur det kan se ut. Men Sanna känner mer att hon idealiserar hur relationerna är mellan 

mamman och dottern i Gilmore Girls. Detta betyder att det inte enbart behöver handla om 

framgångar i karriärer och avgudande utan också om mål inom framtida relationer. 
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Dock känner informanterna att det är andra faktorer som är avgörande till varför de väljer att 

följa en tv-serie och inte som ett verktyg att reflektera över sin livssituation. Alla 

informanterna tycker detta, förutom Sanna: 

Sanna: (Om sina första tv-serier hon såg) Det var nog mitt sätt att drömma mig bort ifrån 

Sverige. För, du vet ju, jag har alltid velat flytta till USA. Jag har alltid varit lite beroende av det 

där landet där borta. Och det var nog mycket på grund av att jag tittade på de där serierna. Det 

var väl de som fick mig att vilja längta. Och sen var det mitt sätt att längta. Och jag ville ha... 

Mest på grund av The O.C. så ville jag ha en Range Rover. Det var på grund av The O.C. som 

jag ville flytta till Kalifornien… […] Alltså jag hade inte flyttat till USA om jag inte hade tittat 

på så många tv-serier. Jag hade inte gjort ”det och det” om det inte var för tv-serierna… Det är 

mycket så… Så det betyder ändå… Jag vet att jag tittar på för mycket tv-serier. Men det är ändå 

tv-serier som har gjort mig till den jag är. 

För Sanna skapar tv-serier mer än bara en självreflektion. Det får henne att drömma, det fick 

henne att inse vad hon ville i livet och hon kämpade för att det skulle bli så. Hon säger själv 

att det är tack vare tv-serier som hon har blivit den hon är. Återigen visar detta att 

informanterna kan med hjälp av tv-serier inse vad de vill ha för relationer i livet men också 

hur de vill att deras liv ska vara. Det blir som en hjälpmekanism för informanterna att utforska 

en ny version av dagdrömmande som hjälper dem med att skapa mål i livet. 

Till slut når tv-serier sitt slut, oavsett om informanterna vill det eller ej, och när informanterna 

tänker tillbaka på några av deras första tv-serier framkallas det fina och nostalgiska minnen 

hos dem: 

Sofie: Jag tror att den första serien jag började följa var nog Supernatural. Då bodde jag i 

Australien och satte på tv:n av en händelse och jag blev helt kär. Och jag blev helt besatt av den 

serien, den pågår fortfarande, men nu tittar jag inte ens på den längre, för jag växte ifrån den. 

Och det svider lite, för jag var så kär i båda bröderna haha. Det var ju lite jobbigt sådär. […]Ja 

men det är ju lite som ens första kärlek. Det är fina minnen men kanske inget som skulle hålla 

livet ut, för det blev ju inte så. Men det gav mig mycket ändå. Det öppnade upp dörrar. 

Sanna: (Om tv-serien The O.C.) Nej men jag får lite känslan av att det var bättre förr. För alltså 

när jag tänker, eller när jag ser på dom, eller ser något klipp eller något så får det mig att tänka 

tillbaks på när jag satt där typ 15 år gammal, och typ hur man kände då, och så känns det som... 

Att allt var så bra då. Det är liksom... Allt var mycket bättre. 

Sofie jämför sin första tv-serie som sin första kärlek. Det är som en förgången relation till 

henne. Hon säger att hon var helt besatt i den, kär, och att hon känner att det är tråkigt att hon 

slutade se på tv-serien. Men hon växte ifrån den. Det låter som att hon pratar om en gammal 

relation och inte om en tv-serie. Den hade en sådan inverkan på henne, vilket de andra 
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informanterna också uttrycker när de pratar om sin första tv-serie. Informanterna kan alltså bli 

så pass emotionellt engagerade att när de tänker tillbaka på en tv-serie väcks minnen om en 

gammal relation, eller om en annan tid. Sanna säger att när hon tänker tillbaka på sina tv-

serier som hon tittade på när hon var yngre, framkallar det en slags saknad om hur det en gång 

var. Hon känner att saker var mycket bättre då och att tänka tillbaka på The O.C. hjälper 

henne att minnas det. Detta visar på att tv-serier kan användas som en slags tidsmaskin, som 

kan hjälpa en att se tillbaka på nostalgiska och bra minnen eller goda relationer. En tv-serie 

kan vara en påminnelse för informanterna om hur det var när de såg den första gången och hur 

ens livssituation var då, en annan variant av självreflektion. 

4.4.2 Identitet och känslor – Summering 

Tv-serier visar informanterna olika delar av liv och samhällen. Det kan hjälpa dem att förstå 

sina egna situationer eller relationer de har. Men det kan också skapa förutsättningar för dem 

att skapa mål inför framtiden. Tv-serier kan på så vis erbjuda informanterna sätt att reflektera 

runt om olika aspekter av sin tillvaro: hur livet ser ut nu, hur livet såg ut förr och hur de vill 

att livet ska vara.  

5. Resultat och Diskussion 

Relationer och tillfredsställande var de mest framträdande delarna i den här studien. Med 

informanternas berättelser visade det på att publiken får en stor och djup relation både till tv-

serien i sig men också till dess karaktärer. Informanterna jämför mycket sina favorit-tv-serier 

med verkliga relationer, som jämförelsen med sin första tv-serie som sin första kärlek eller 

jämförelsen med att säsongsuppehåll kan liknas med ett distansförhållande. Det är som att alla 

informanterna känner, på ett eller annat sätt, en samhörighet och relationer till sina tv-serier.  

Publiken känner, trots att de vet om att de är fiktion, sympati och empati för karaktärerna och 

de kan också lida med dem när något dåligt händer. Jens Eder menar att med våra mental 

models ser vi förbi fiktionen och att vi upplever karaktärerna som verkliga människor och på 

så sätt förklarar det varför vi blir berörda vid diverse händelser i avsnitten.61 Blanchett och 

Bruun Vaage skriver om Jason-effekten som handlar om att karaktärens handlingar upplevs 

som något som publiken finner är typiskt för just den karaktären.62 Som en bekant handling 

hos en vän. Efter att ha tänkt efter säger alla informanterna att de upplever att de känner 

karaktärerna och att de skulle kunna förutse hur de skulle reagera vid diverse situationer. 

                                                             
61 Eder. “Understanding Characters”, 39. 
62 Blanchet, et.al. “Don, Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with Characters in Television Series”, 28f. 
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Människor känner sina närmsta vänner väl och kan hitta typiska egenskaper hos dem. Därför 

kan detta betyda att det kan, med Jason-effekten i åtanke, skapas relationer mellan publiken 

och karaktärerna som liknas med en vänskap. 

Däremot menar Bruun Vaage att anledningen till att människor dras till karaktärer som inte 

liknar de själva är på grund av att moralen inte rubbas.63 Hon skriver att innerst inne vet 

publiken om att karaktären som avviker från moralen inte påverkar vår egen moral, vilket 

publiken egentligen borde känna när de ser på fiktiva karaktärer i övrigt också. Oavsett om 

det handlar om moral eller ej, med det fiktiva i åtanke går det inte att säga att relationerna 

mellan karaktärerna och publiken blir som en faktisk vänskap. Informanterna säger själva att 

det är tråkigt när en tv-serie läggs ned eller när det blir säsongsuppehåll, men att de till slut 

inte känner sig särskilt påverkade av det ändå. De går inte runt och känner den faktiska 

förlusten av en vän under en längre tid, utan de kan känna lite tomhet ett tag men går sedan 

vidare till andra tv-serier. Dessutom kan tv-serier vara något som de kan ha på i bakgrunden 

som en ersättning av musik, vilket också betyder att kopplingen till tv-serier inte alltid 

behöver innebära fullt fokus och engagemang från publiken. Men den har, trots detta, en 

betydelse för publiken för att den ger dem ändå något. Dock känns det inte lika fulländat som 

en riktig relation. Däremot är det den närmsta förklaringen för vad som uppstår när publiken 

ser på tv-serier; ett nytt slag av en vänskapsrelation, fictional friends.64 

Vidare nämner informanterna att de vanligtvis använder sig av tv-serier för att drömma sig 

bort eller att fly verkligheten. Med tv-seriers narrativa scenarion kan det skapas ett 

emotionellt tillfredsställande i och med att publiken kan släppa allt det jobbiga de tänker på 

och stressar upp sig över. Tv-serier kan erbjuda en flykt som publiken är villiga att ta. Bruun 

Vaage skriver att film erbjuder denna flykt65, vilket det visar sig att tv-serier också erbjuder. 

En flykt från vardagen gör att tv-serier blir en hjälpmekanism för publiken, från stressen och 

förpliktelserna de känner, för att de ska kunna fungera och prestera när det behövs. Sanna sa 

att när hon såg på tv-serien The O.C. använde hon den främst till att drömma sig bort till ett 

liv hon ville ha, vilket kan liknas med vad Axelson kallar dissociativ upplevelse; att filmer 

kan användas till att dagdrömma.66 Axelson antydde att film var ett verktyg till att uppnå 

dagdrömmande och således en slags meditation. Men det visar sig att tv-serier också hjälper 

                                                             
63 Bruun Vaage. "Fictional Reliefs and Reality Checks”, 237. 
64 Blanchet, et.al. “Don, Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with Characters in Television Series”, 28f. 
65 Bruun Vaage. “Self-reflection – Beyond Conventional Fiction Film Engagement”, 159 och 174. 
66 Axelson. Förtätade filmögonblick: Den rörliga Bildens förmåga att beröra, 117. 
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publiken med detta då de använder tv-serier som ett verktyg att fly från sin egen verklighet 

men samtidigt hjälper den publiken att skapa drömmar om den.  

Axelson skriver främst om hur filmer kan hjälpa publiken med att reflektera över sina liv67, 

men det visar sig att informanterna också gör det med tv-serier. Sofie idealiserade livet i Suits 

och Sanna ville ha samma mor- och dotter relation som de hade i tv-serien Gilmore Girls. 

Dessa liv som skildras är något som informanterna känner att de gärna hade tagit del av i 

deras liv. Eftersom att tv-serier kommer i olika genrer finns det möjligheter för publiken att 

utforska olika liv som de annars inte hade fått ta del av, vilket kan skapa en självreflektion hos 

dem. Skildrar tv-serien ett liv som publiken idealiserar uppstår en självreflektion hos dem: är 

livet jag lever fulländat eller finns det något mer? När informanterna sedan diskuterade tv-

serier som de förut följde uppstod känslor av nostalgi, att när de ser tillbaka på dem 

reflekterar de över hur tillvaron såg ut under den tidpunkten. Alltså kan, på ett sätt, tv-serier 

användas som en tidsmaskin med minnen till livet de en gång hade. Den nostalgitripp de 

upplever samarbetar med Axelsons teorier om identifikation, eftersom att de tänker tillbaka 

och känner att det var bättre förr, kan det uppstå reflektioner om deras nuvarande liv.  

Informanterna säger också att de känner mycket känslor när de ser på tv-serier, både positiva 

och negativa. Plantinga skrev att önskan och fantasi är något som driver människan framåt.68 

Han skriver att drivet är anledningen till varför människor ser på film, men tv-serier lär ta 

denna teori till en annan nivå eftersom att den är uppdelad och pågår under en längre tid. 

Förväntningar skapas när avsnittet är avslutat, men förväntningar skapas också troligen precis 

innan publiken får se det nya avsnittet. Sofie säger att hon känner sig adrenalinpumpad efter 

varje avsnitt vilket påminner om vad Plantinga skrev angående önskan, fantasi och 

förväntningar. Om dessa tre faktorer jobbar ihop skapas det många känslor hos publiken som 

får dem att må bra. Det adrenalinpumpandet som uppstår när en tv-serie tar slut kan jämföras 

med Plantingas bomb-metafor som förklarar hur mängder av känslor och energi byggs upp 

och sedan sprängs i slutet.69 Detta kan vara en anledning till varför Marie känner att tv-serier 

har en beroendeframkallande effekt, då publiken vill känna av alla dessa känslor som får dem 

att må bra. En annan aspekt är Plantingas teori angående kognitiv lek, då ett av våra kognitiva 

behov är att få svar på vår nyfikenhet.70 Detta kan upplevas när ett avsnitt avslutas och när ett 

                                                             
67 Axelson. Förtätade filmögonblick: Den rörliga Bildens förmåga att beröra, 9-11. 
68 Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 40. 
69 Ibid, 40. 
70 Ibid, 23. 
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nytt påbörjas, vilket alla informanterna säger att de känner då de upplever att de måste få se 

och ta reda på mer om fortsättningen. 

Vidare framkommer känslor hos publiken på grund av sympatin och empatin de känner för 

karaktärerna. På ett sätt projiceras de känslor karaktären känner till publiken, vilket kan 

resultera i att publiken lider med karaktären för att de känner av missödet. Informanterna 

säger att de oftast lider, ibland gråter, när karaktärerna i deras tv-serier råkar illa ut. Detta 

antydde Plantinga med Narrativa scenarion och emotionellt tillfredsställande, där han skrev 

om att publikens emotionella engagemang i karaktärerna påverkar dem negativt.71 Med film 

kan publikens engagemang försätta dem i obehag på grund av att de delar karaktärens smärta, 

skriver Plantinga, men detta kan också tillämpas på tv-serier. Dessutom kan denna smärta ha 

en större effekt på publiken som följer en tv-serie, då publiken tenderar till att ha en djupare 

relation till karaktären. Dock behöver inte denna negativa känsla vara något negativt. Om 

publiken använder tv-serien som en mekanism till att få utlopp över sina egna känslor, kanske 

en negativ händelse kan hjälpa dem med att få utlopp över sina negativa känslor. Ett missöde 

hos karaktären kanske också får publiken att känna att sin egen situation inte är farlig trots 

allt.  

Som tidigare skrivet påminner denna studie om Hobsons och Angs forskning. Även om 

informanterna i denna studie skiljer sig från informanterna i Hobsons72, är ändå svaren 

snarlika varandra. Informanterna får en känsla av kontakt med omvärlden, men den har 

kanske inte lika stor betydelse för dem som i Hobsons forskning, där kvinnorna var själva 

hemma om dagarna. Men trots detta har tv-seriers betydelse inte ändrats sedan 80-talet, den är 

lika betydelsefull och hjälper publiken med samma delar som då. En intressant aspekt 

eftersom att utbudet och tillgången har blivit större och att samhället inte ser likadant ut, men 

resultatet tyder på att publikens behov och känslor kvarstår. 

Den första frågan i frågeställningen lydde Varför ser publiken på tv-serier? och är en svår 

fråga att ge ett konkret svar på. Men teorier angående relationer och vänskap är ett 

övervägande svar på frågan. Karaktärsdrivna tv-serier som har intressanta karaktärer kan vara 

de tv-serier som bäst lyckas fånga publiken. Publiken engagerar sig emotionellt i karaktärerna 

och tv-seriens dramaturgi och engagemanget kan ibland bli stort nog att de till och med lider 

med karaktärernas och dramaturgins utgång. Ibland känner de till och med tomhet när tv-

serien läggs ned. Det uppstår ett starkt band mellan publiken och karaktärerna som kan 

                                                             
71 Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 32 – 34. 
72 Hobson, Dorothy. "From Crossroads to Wife Swap: Learning from Audiences.” 121-128. 
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jämföras med en vänskapsrelation, men det uppstår också en relation till tv-serien i sig. 

Vänskap och relationer är en del som hjälper människan att finna någon mening med sin 

existens, som samhällsforskarna antydde.73 Vidare bidrar tv-serier till att publiken kan fly sin 

verklighet, vilket också kan vara en betydande faktor till publikens välmående. Tv-serier får 

publiken att släppa taget om sig själva en stund och koppla bort problemen som finns i 

verkliga livet. Sedan hjälper också tv-serier publiken med att reflektera över sina liv. Det får 

dem att granska sin livssituation, sina relationer och tillvaro, och kan sedan dra en slutsats om 

den behöver förbättras eller för att få en djupare förståelse för hur saker är. 

Vad känner publiken när de ser på tv-serier? var den andra frågan. Förutom känslan av 

samhörighet upplever publiken en mental stimulans. Utloppet för nyfikenheten hos intressanta 

händelser eller karaktärer, eller nyfikenhet som uppstår vid cliffhangers, skapar ett driv hos 

publiken och resulterar i slutändan i ett välmående, som Plantinga skriver om.74 Förtvivlan 

känns också när dåliga saker i tv-serier händer, men det är inte en anledning till att börja följa 

tv-serier. Däremot kan den hjälpa publiken att få ut sina inre känslor; om de känner ett behov 

av gråta ut eller av att skratta. Det betyder att publiken känner en mängd av diverse känslor 

under tv-seriens gång, både positiva och negativa.  

Relationer och tillfredsställande går ihop i den tredje frågan: Vad motiverar publiken till att 

fortsätta se avsnitt efter avsnitt? Publiken skapar en relation till karaktärerna och således vill 

de inte släppa dem. De kan följa 9 säsonger av en tv-serie för att de känner att de inte är redo 

att gå vidare från dem. Sedan skapas en förväntning, en nyfikenhet, som driver dem till att 

följa historien till dess slut. Tv-serier erbjuder alltså många delar; utlopp för både positiva och 

negativa känslor men också en känsla av samhörighet. Dessa faktorer kan bidra till varför 

publiken fortsätter att följa en tv-serie. 

5.1 Metoddiskussion  

Kvalitativa intervjuer brukar stöta på kritik främst för att de inte kan representera en 

helhetsbild av vad majoriteten av människor tycker och känner. Denna studie representerar 

inte vad alla människor i hela världen, eller bara i Sverige, känner, utan den visar vad fem 

människor känner och upplever när de ser på tv-serier. Användningen av kvalitativa intervjuer 

gav en överblick över vad dessa fem personer känner, vilket visade sig vara ganska lika. Den 

                                                             
73Lambert, et al. "To Belong is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life”, 1418-1427. 
74Plantinga. Moving viewers: American film and the spectator's experience, 26. 
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är inte ute efter att generalisera, utan mer ute efter att undersöka och få djupare förståelse 

angående ämnet, precis som Thomsson skrev att kvalitativa intervjuer används till.75 

Att jag kände informanterna upplevde jag påverkade intervjuerna olika beroende på vem jag 

intervjuade. När det var personer jag hade en nära relation till var jag inte ursäktande 

angående frågor och var inte rädd att be dem att utveckla svaren. När det var personer jag 

endast var bekant med kände jag mig mer obekväm och hade svårt att veta hur långt jag 

kunde gå i frågorna. Dock är jag inte en van intervjuare vilket kan förklara till varför jag 

upplevde mig en aning obekväm.  

Svaren informanterna gav var dock mestadels långa och djupgående och det märktes att de 

blev intervjuade om ett ämne de kände starkt för. Hade de inte haft något intresse i ämnet 

hade svaren inte varit lika beskrivande och icke användbara. Enkätfrågor hade inte heller gett 

några svar att använda sig av i en djupare analys. Då hade bara siffror talat om vad de kände 

men de hade inte kunnat redogöra för vad de upplever mer djupgående. Därför står jag fast 

vid att kvalitativa intervjuer var det bästa sättet att få fram mer kunskap i ämnet. 

6. Slutord 

Tack vare informanternas deltagande har en större förståelse uppkommit angående vad 

fascinationen bakom tv-serier ligger. Dessa informanter var personer som såg på en mindre 

mängd av tv-serier och personer som såg på en större mängd av tv-serier, men de hade ändå 

liknande tankesätt kring vad de tyckte och kände angående detta media. Tv-serier påverkar 

publiken på olika vis och publiken ser på tv-serier med olika anledningar. Gripsrud skrev att 

tv:n erbjuder människor en social plattform, men tv-serier erbjuder mer än det: meditation, 

självreflektioner, får dem att må bra, hjälper till med att få utlopp för behov och känslor, 

underhållning samt djupgående vänskapsrelationer.  

Vidare hade det varit intressant att ta reda på vad män och den äldre- och yngre generationen 

känner angående tv-serier. Då denna studie enbart fokuserade på fem kvinnor födda på 90-

talet hade framtida forskning kunnat fokusera på vad fler inom samma generation, andra 

generationer och andra kön har för relationer till tv-serier. Dessutom hade forskning om vad 

Sveriges befolkning känner angående svenska tv-serier varit intressant. Utbudet av svenska 

tv-serier är litet, men vad publiken känner om de tv-serier som finns nu men också saknar är 

av intresse att studera, då jag själv vill producera tv-serier i Sverige i framtiden.  

                                                             
75 Thomsson. Reflexiva intervjuer, 33 – 31. 
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

Informationsbrev 

Hej. Jag heter Linnea Nilsson och jag studerar Film- och TV produktion på Högskolan 

Dalarna. Jag vill skriva en vetenskaplig uppsats angående människans och dess relation till tv-

serier. Syftet med denna uppsats är att studera varför vi väljer att ta del av andras berättelser i 

form av tv och vad vår relation till detta medium är. Jag vill få en djupare förståelse till varför 

vi väljer att se avsnitt efter avsnitt av en tv-serie. Vad är det vi känner och upplever 

egentligen? Och varför? 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Din tillfrågan att delta är främst 

för att du har en vana att se på tv-serier och är således en utmärkt kandidat med information 

av värde. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas. Du kommer själv 

att få bestämma tid och plats för intervjun, som sker individuellt. Intervjun kommer att ta 

cirka en timme. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Din medverkan kommer att vara anonym. 

Du kommer även att få tillgång till undersökningens slutresultat om så önskas. 

 

De delar av intervjun som tas med kommer att presenteras i en form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Linnea Nilsson, 0739869858, h14linil@du.se 

 

Åsa Pettersson, Lektor i bildproduktion (handledare), 0739840507, apt@du.se 

 

 

 

 

___________________________________ 

Linnea Nilsson 

 

 

 

___________________________________ 

Åsa Petterson 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Underskrift informant   Namnförtydligande 

 

 

 

___________________________________ 

Ort, Datum 
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8.2 Intervjumall 

 Vem är du? 

 Vad gör du? 

 Hur många tv-serier ser du uppskattningsvis på? 

 Vilka är dina favoriter? 

- Varför? 

- Är det något specifikt du söker när du ska hitta en ny serie? 

 Vilka tv-serier gillar du inte? 

- Varför? 

 Vilken serie var den första du följde? 

- Specifika minnen? 

- Vad har du för känslor till den? 

 Är du tablåstyrd eller ser du på nätet? 

 Vad känner du för karaktärerna i dina favoritserier? 

- Kan du relatera till dem? Någon specifik situation som hen har varit med i som du 

kan relatera till? 

- Hur mår du när något dåligt händer en karaktär? 

- Känns det som att du känner dem? 

 Vad känner du när du har sett klart ett avsnitt? 

- Säsongsuppehåll? 

- Läggs ned? 

 Vad motiverar dig till att se på tv-serier? 

- I vilka sammanhang brukar du se på tv-serier? 

 Föredrar du film eller tv-serier? 

- Varför tror du det? 

 Vad betyder tv-serier för dig? 

 

Följdfrågor: Utveckla/Varför? 

 

 

 


