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Abstract 
 

Titel: ”Saknar man själv intriger så kan man få ta del av dem i TV-serierna” En kvalitativ 

undersökning gällande tankar om TV-serier. 
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Datum: 070521 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om våra respondenter upplever förhållandet mellan föräldrar 

och deras barn som trovärdig i ett antal TV-serier. Dessutom vill vi undersöka om man känner 

igen sig själv i karaktärerna och om man märker om och i så fall hur TV-serien lämnar ett 

avtryck. 

  

Teori: För att närma oss vårt ämne valde vi ut relevant teoretisk litteratur inom två olika 

områden. Dessa är Culture Studies och den existentiella hermeneutiken. Då vi ville studera 

individens samspel med medievärlden valde vi sedan att använda oss av receptionsstudier.  

 

Metod och material: Vi har gjort en kvalitativ undersökning med individuella djupintervjuer. 

 

Resultat: Vi har förstått att beroende på om man har en fördjupad eller distanserad inlevelse för 
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TV-serien identifierar man sig olika mycket. Våra respondenter ansåg att hemlighetsmakeriet 

mellan familjemedlemmarna i TV-serierna var mindre trovärdigt, men att föräldrarna oftast ville 

barnens bästa, vilket överrensstämmer med deras egen bild av verkligheten. Det uppdagades 

också att det är lättare att känna igen karaktärsdrag än hela personligheter. Vi kunde genom 

intervjuerna förstå att samtliga av våra respondenter, åtminstone till viss del, diskuterar det de har 

sett. Det talas om varför karaktärerna gjorde på ett visst sätt eller vad man själv skulle ha gjort i 

samma situation. När man diskuterar, i efterhand med sina vänner är det också ganska uppenbart 

att TV-serien lett till eftertanke. 

 

Nyckelord: ungdomar, identifiering, TV-serier. 
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Rory har just träffat Paul, en yngre man som hennes mamma Lorelai dejtat flyktigt. 

 

Lorelai: Vad? 

Rory: Inget. 

Lorelai: Säg det! 

Rory: Jag har alltid velat ha en lillebror. 

Lorelai: Han såg äldre ut härom kvällen. 

Rory: Hur mycket äldre kan han möjligen se ut att vara? 

Lorelai: Mycket! Han är oftast lite sunkig och baseball kepsen gömmer den 

skumma frisyren 

Rory: Han borde ha haft en jo-jo i ena handen och en klubba i den andra. 

Lorelai: Han är i tjugoårsåldern! 

Rory: Han måste ha varit en väldigt snäll pojke för att få förtjäna en så underbar 

dag. Jag slår vad om att de tar med honom på ponnyridning! 

 

(Hämtat ur Gilmore Girls, http://www.imdb.com/title/tt0238784/quotes) 
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1. Inledning 

 

Det är uppenbart att man påverkas av allt som sker omkring en. Hemmiljön, skolan, 

fritidsaktiviteter, kompisar… Vad man inte alltid är så medveten om är hur mycket medier 

påverkar oss. Reklam som vill få oss att köpa en viss vara, tidningar som vill få oss att häpna åt 

just deras löpsedel för att sedan köpa deras tidning, internetföretag som vill att vi ska registrera 

oss på just deras hemsidor. Allt vi ser på TV påverkar oss också. Det är inte bara reklamen i 

pauserna som vill inverka på vårt liv och våra beslut. Även TV-serier vill skapa en plats åt sig i 

våra tankar. När man ser på TV-serierna snappar man inte bara upp de senaste klädtrenderna eller 

frisyrerna, vi blir också involverade i ett drama. Karaktärerna i detta drama tvingar oss att 

antingen vara för eller emot dem, i de beslut de tar. Inom oss besvarar vi frågor vi inte ställt oss 

själva tidigare, vi tacklar situationer vi inte varit med om och vi beslutar om vilka åsikter vi har 

angående ämnen som tidigare inte berört oss. Det går inte att förneka att denna process av 

beslutstaganden har en stor inverkan också i vårt vardagliga liv. TV är numera en naturlig del av 

våra liv och vi måste vara medvetna om att TV därför också är en naturlig del av vårt 

identitetsskapande. Precis som samhället är människor föränderliga och vi formas och omformas 

i en regelbunden process genom hela livet. Vad vi ser, läser och hör varje dag påverkar vår 

identitet. Vi vill genom närmare intervjuer uppmärksamma hur några ungdomar ser på TV-serier. 

Vi vill se om de upplever förhållandet mellan föräldrar och deras barn, så som de skildras i TV-

serierna, som trovärdig utifrån sin egen bild av dessa relationer. Dessutom vill vi undersöka om 

man känner igen sig själv i karaktärerna och om man märker om och i så fall hur TV-serien 

lämnar ett avtryck?  

  

Förhållandet mellan ungdomar och deras föräldrar är ett tacksamt ämne att ta upp i en uppsats 

precis som i en TV-serie. Där finns det mycket att prata om. Relationen dem emellan är kraftfull 

och känslosam, det finns mycket kärlek och hat. TV använder sig av den ständiga konflikten och 

rivaliteten mellan vuxna och deras barn i en mängd olika serier. De skildrar en maktbalans där 

man aldrig vet vem som vinner. Vi upplever att barnen tar över mer och mer och i TV-världen 

har det startats en mindre revolution. Vi tycker oss märka att i reklamen är det barnen som tar 

kommandot liksom i TV-serierna (ex: Ikeareklamen med Nico och i TV-serien ”War at home” 

där barnen är makthavarna i familjen). Kanske speglar detta en verklig förändring av 
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maktbalansen. Med alla nya medier som vår generation har växt upp med har vi också fått ta del 

av mer kunskap än generationen före oss. Vi har tillgång och tillträde till källor som förser oss 

med information som förut inte fanns tillgängligt på offentliga platser (Thompson, 2001:267-

271). Gränserna har suddats ut och killar får ta del av tjejernas värld och barn får ta del av 

världen via nyheter. TV, tidningar och Internet medverkar till att våra förut fasta roller sätts på 

spel. Det leder också till konsekvenser för identitetsbildningen (Gripsrud, 1999:295). Vi tycker 

att detta är ett intressant fenomen och därför ville vi granska några ungdomars syn på hur TV-

serierna överensstämmer med deras upplevda verklighet. 
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2. Syfte/frågeställningar: 

 

Vårt syfte är att se om våra respondenter upplever förhållandet mellan föräldrar och deras barn, 

så som den skildras i ett antal TV-serier, som trovärdig. Dessutom vill vi undersöka om man 

känner igen sig själv i karaktärerna och om man märker om och i så fall hur TV-serien lämnar ett 

avtryck. 

 

Våra frågeställningar i denna uppsats är: 

 

1 Hur uppfattar ett antal ungdomar relationen mellan föräldrar och tonåringar i ett antal 

TV-serier?  

2 Anser våra intervjupersoner att de identifierar sig med karaktärerna i TV-serierna? 

3 Leder TV-serierna till eftertanke och diskussion för våra respondenter? 
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3. Teori 

 

3.1 Val av teoretisk utgångspunkt 

 

Inom den existentiella hermeneutiken anser man att individen har en djup förståelse inför sig 

själv, sina medmänniskor och världen de lever i. Förståelsen finns alltså hela tiden och varje 

förståelse bidrar dessutom till bättre självförståelse. Det gäller även förståelsen av andra 

människor. Världen är uppbyggd av många olika individers meningsfält att lära känna. Varje 

individ lever i sin egen värld, som utgör en horisont av meningar. Med det menas att varje tillfälle 

avgörs här och nu. Dessutom ska uttrycket horisont beteckna något som är flexibelt och 

varierande, något som är i ständig förändring. En individ kan sätta sig in i sina medmänniskors 

horisonter, de kan utöva förståelse för andra, men redan från början är varje individ inpräntad 

vissa förföreställningar. Det innebär att man präglas av sitt eget meningsfält, sina förutfattade 

meningar. Som alltid finns det två sidor av samma mynt, att förstå förutsätter förförståelse, men 

samtidigt är förförståelsen ett hinder. För att balansera mellan dessa måste vi ständigt alternera 

mellan de främmande världarna och sammankoppla dem med vår egen värld och vårt eget 

referenssystem. På så sätt får vi också förståelse för det främmande referenssystemet och berikar 

därmed vårt eget. Det brukar kallas för ett sammansmältande av horisonter (Alvesson & 

Sköldberg 1994:135-136).  

 

Gadamer om begreppet horisont: 

                     

   ”Därmed avses den synkrets som omfattar och omsluter allt det, 

                        som är synligt från en bestämd punkt.” (Gadamer 1997:150).  

 

Det finns en del saker att ha i åtanke gällande tolkandet och förståelsen av något eller någon. Det 

första är att all förståelse färgas av ens känslor. Det innebär att ingen förståelse är helt och hållet 

kognitiv eller rationell. Det andra är att historiciteten är central, det vill säga att alla tolkningar 

bör förutsätta historiska förföreställningar. För att tolkningen ska vara relevant måste den 

tillämpas i samtid av uttolkaren. Varje tolkning innehåller tre tidsaspekter, förflutet, närvarande 
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och framtid. För det tredje närmar vi oss den grundläggande förståelserelationen via språket. Det 

gäller att lyssna och ställa frågor. Lyhördhet är oerhört viktigt likaså envishet. Man tror på det 

underliggande, det underförstådda, det outsagda. Man talar om vikten av att läsa mellan raderna 

(Alvesson & Sköldberg 1994:136-138). 

 

Den existentiella hermeneutiken lämpar sig väl för vår studie, eftersom den liknar 

receptionsstudier, vilket vi kommer förklara närmare under nästa rubrik. Det passar också väl in 

på kvalitativa intervjuer då de i vårt fall är djupgående och granskande. Den existentiella 

hermeneutiken grundas i en förståelse för både andra människor och omgivningar, saker och ting. 

Detta leder sedan till bättre självförståelse. Vi är, som forskare för denna studie, medvetna om 

den förförståelse vi besitter om både TV-serierna och våra intervjupersoner. Under 

intervjutillfällena har vi försökt pendla mellan vårt eget referenssystem och respondentens. Den 

existentiella hermeneutiken pekar också på vikten av lyhördhet och envishet. När vi har tolkat 

våra respondenters svar och skrivit analysen har vi försökt leta efter det outsagda.   

 

3.2 Culture Studies  

 

Culture Studies har utvecklats ifrån sociologin. Det är ett allt mer växande begrepp, vissa anser 

att det till och med håller på att ta över inom sociologin (Miegel & Johansson, 2002:241). Culture 

Studies växte fram under 50-talet i England. De som anses vara grundare till begreppet är 

Richard Hoggard, E.P Thompson, Raymond Williams och Stuart Hall (Alasuutari, 1996:23). 

Under åren har begreppet utvecklats på många olika håll, genom diverse institutioner och 

individer. Birminghamskolan, till exempel, har sina rötter bland annat i den brittiska 

arbetarkulturen (Miegel & Johansson, 2002:245). 

Alasuutari menar att det är svårt att definiera begreppet Culture Studies (Alasuutari, 1996:24), 

men Miegel & Johansson ger en bra sammanfattning:  

 

”Det kanske snarare är rimligt att betrakta beteckningen Cultural Studies som ett 

samlingsnamn för ett stort antal olika teoretiska traditioner och 

forskningsperspektiv som har intresset för kulturella företeelser som gemensam 

nämnare” (Miegel & Johansson 2002:261) 
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Man kan dock säga att Culture Studies drar sig mot postmoderna teorier och synsätt.   I början låg 

fokus på klassanalyser, men numera studerar man hellre subkulturer (Miegel & Johansson, 

2002:244). Ungdomskulturer har alltid varit intressant för Culture Studies. Allt ifrån 60-talets 

mods via 70-talets hippies till dagens ungdomskulturer har studerats. Genom Stuart Hall har även 

studier av TV-tittare utvecklats. David Morley har sedan byggt vidare på det temat med egna 

studier. Han har bland annat gjort empiriska analyser av hur människor med olika klassbakgrund 

”avkodade” ett avsnitt av TV-programmet Nationwide. Denna undersökning visade att trots att 

man hade samma klassbakgrund tolkade man programmet olika. Det kom också fram att TV-

tittande till största del är en social och interaktiv verksamhet (Miegel & Johansson, 2002:251, 

253). 

 

I takt med att medier har tagit allt större plats i samhället har också Culture Studies vänt fokus dit. 

Mediernas effekter och användningsområden är ämnen som ofta tas upp för diskussion. Inom 

Culture Studiestraditionen är det logiskt att forskningen följer samhällets och kulturens 

utveckling. (Miegel & Johansson 2002:261-262) 

I vår uppsats vänder vi oss till två av de större studierna inom Culture Studies, nämligen 

ungdomar samt TV-tittande. Rättare sagt har vi studerat ungdomar som ser på TV.  Då de 

områdena, ungdomar och TV-tittande, är ytterst relevanta inom Cultural Studies fann vi det också 

relevant att läsa in oss på just Cultural Studies.  

Cultural Studies främsta kännetecken är analysen av hur verkligheten framställs i olika ämnen 

såsom exempelvis medier (Ehn & Löfgren 2001:11). Hur verkligheten representeras i TV-serier 

är det som vi valt att fokusera på.  

 

3.3 Receptionsforskning 

 

Receptionsstudier vill kombinera analysen av medietexten med studien av publiken. Detta gör 

man då man menar att det inte går att bortse från det ena för att komma åt det andra. 

Receptionsstudier tar alltså hänsyn till texten, användaren och kontext. Inom receptionen 

använder man sig av intervjuer för att komma åt hur människor tolkar medieprodukter så som till 

exempel TV-program och tidningar (Schröder 2003:125-126). 
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I vår studie vill vi teoretiskt utgå ifrån receptionsstudier. Receptionsstudier är emot tankesättet att 

en betydelse av något enbart går från medierna till publiken som sedan bara tar emot och 

accepterar. Inom receptionsstudier menar man att något får sin betydelse genom ett samspel 

mellan medierna och publiken Denna process finns inlindad i det vardagliga, sociala livet  

(Schröder 2003:122). Detta anser vi vara ett tillvägagångssätt likvärdigt med den existentiella 

hermeneutikens tankebanor. 

 

Man lägger större vikt vid individen än vid själva texten, till exempel en TV-serie. Det är 

individerna som avkodar texterna och på så sätt skapar en mening åt texten (Berger, 1999:32). 

 

Schröder med flera talar om receptionens fyra karaktärsdrag.  

1 Utforskar mötet mellan publiken och medierna  

2 Texten och läsaren skapar tillsammans betydelsen 

3 Situationen och den sociala kontexten påverkar betydelsen 

4 Man föredrar den kvalitativa intervjun 

 (Schröder, 2003:124-125).  

 

3.4 Ungdom 

 

I vårt samhälle vill vi gärna dela upp folk i olika kategorier. En kategori som är avgörande för 

vårt första intryck av en person är åldern. Det anses vara en viktig del av en persons karaktär. Vi 

delar in samhällets medborgare i barn, ungdomar, vuxna och gamla. (Englund & Ericson, 

1988:37). Ungdomstiden är en period i ständig rörelse, både psykiskt och fysiskt. Känslor och 

hormoner som kontrollerar kroppen, utbildning eller arbete som kan innebära en flytt från 

hemmet och självförsörjning (Reimer, 1996:42-43). Det handlar om en sociologisk såväl som en 

biologisk mognad. Det handlar om en period i ens liv som man inte riktigt har kontroll över, man 

är på jakt efter sitt rätta jag. Man är varken barn eller vuxen, bara mittemellan. En annan viktig 

faktor att ta upp är hur lättpåverkad man är under den här perioden. Inte bara när det gäller 

grupptryck, alkohol och skolk utan även när det gäller medier. Man läser skvallerreportage, 

bläddrar i modetidningar, ser på aktuella biofilmer och följer TV-serier. Medierna tar stor plats i 

ungdomars liv och är med och formar deras identitet (Gripsrud 1999:33-35). Trots den instabilitet 
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som råder är ungdomstiden också en period då man tar en del viktiga beslut om sin framtid, 

såsom utbildning. Här delas ungdomarna ofta upp i en annan kategori, nämligen killar och tjejer. 

Majoriteten av ungdomarna som läser fordonsprogrammet är killar och vid barn- och 

fritidprogrammet väger det över för tjejerna (Englund & Ericson, 1988:37-38). Det är också ett 

faktum att ungdomstiden har förlängts, både åt det ena och det andra hållet. Man kan börja se 

barnet som ungdom i de tidiga tonåren när de får disponera sitt eget barnbidrag, när dottern börjar 

sminka sig eller sonen önskar sig en moped. Men när är man vuxen då? Kanske när man är klar 

med utbildning och studentliv? (Holmberg, 1994:43). Eller är det när man inte längre ber sina 

föräldrar om lån av pengar mot slutet av månaden? Eller kanske när man inte längre lämnar 

hemmet med ett förråd av schampo och frysvaror i väskan? (Adams, 1997:124). På SJ-tågen reser 

man som ungdom tills dess att man är 26.  

 

3.5 Televisionens roll för ungdomar 

 

Televisionen är ung, många av våra föräldrar minns nog den dag de fick se på TV första gången. 

Hur och hur mycket man ser på TV har förändrats radikalt sedan dess. När TV började sända i 

Sverige fanns det bara en kanal, nu kan man få in i stort sett så många kanaler man vill. När våra 

föräldrar var unga spenderade man inte i närheten av så mycket tid framför TV:n som de flesta 

ungdomar gör nuförtiden. Det är därför inte så svårt att dra slutsatsen att TV har fått en stor 

påverkan på dagens ungdomar och även vuxna som ser mycket på TV (Reimer, 1996:42-45). 

 

Reimer tar upp fyra viktiga roller som medierna har för dagens ungdomar. De är följande: 

 

1 Skapa identitet 

2 Skapa bild av verkligheten 

3 Ha kul 

4 Strukturera vardagen 

(Reimer, 1996:42-45). 

 

Under tonårstiden utvecklas man i en rasande fart. Man står mitt emellan barn och vuxenvärlden 

och det kan vara svårt att lista ut sin egen plats i samhället. Ibland vill man bli behandlad som en 
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vuxen medan man i andra situationer föredrar att ses som ett barn (man vill kanske inte ta 

ansvar). Man försöker ta reda på vem man är och man kan säga att man håller på med ett 

identitetsskapande. När en tonåring ser på TV kan hon eller han fly från verkligheten och 

föreställa sig hur livet skulle kunna vara, vem man skulle kunna vara. Reimer menar att de 

tillfällena ger en viktig chans till självreflektion. Även vuxna har nytta av denna självreflektion 

men den är extra viktig i tonåren. Via TV:n får man veta hur man ska klä sig och hur man ska 

bete sig. I takt med att både televisionen och samhället i övrigt har utvecklas oerhört mycket på 

väldig kort tid har det skett stora förändringar. Förr i tiden fanns det inte lika många 

valmöjligheter som nu. Det var inte lika svårt att till exempel välja yrke eftersom det inte fanns 

lika många yrken förr. Ofta så valde man det yrke som ens föräldrar hade. Vem ska då hjälpa en 

med alla dessa val, när man inte kan få alla svar av sina föräldrar?  TV har ett stort inflytande och 

får därmed rollen som kulturell arena. (Reimer, 1996:42-43). 

 

När man skapar sin identitet går det inte att bortse från den sociala kontexten, man är inte ensam 

under processen utan påverkas av sina kompisar. För att kunna umgås med andra krävs en 

förståelse för hur verkligheten ser ut. Man behöver förstå hur samhället fungerar. Det finns vissa 

outsagda regler som man behöver följa för att passa in. Hur man ska bete sig i en situation och 

hur man ska bete sig i en annan är viktigt att veta. När det kommer till vår verklighetsuppfattning 

har TV:n en stor inverkan, särskilt på händelser som sker långt bort. Om vi själva inte kan 

bevittna händelsen blir vi utelämnade till TV:n och andra massmedier. Man får inte glömma bort 

att det inte enbart är i faktaprogram som en verklighetsbild förmedlas, utan även i fiction program 

sker samma sak. Det är inte alltid lätt att ifrågasätta sanningshalten i det som förmedlas. Det går 

aldrig att i massmedier förmedla hela sanningen, utan man kan endast visa valda delar. Vilken del 

man väljer att ta till sig är olika från person till person. När man ska skapa sin världsbild tar man 

in det som man själv tycker passar in (Reimer, 1996:43-44). 

Men det är inte så att alla ungdomar som ser på TV reflekterar över att TV:n påverkar ens 

identitet och verklighetsuppfattning. De flesta ser nog bara på TV för att ha kul och att fördriva 

tiden. Man ser på TV när man är själv och när man umgås med kompisar. Vad som händer i TV-

serierna blir samtalsämnen, vilket innebär att programmet fortsätter att påverka individen även 

när det är slut (Reimer, 1996:44-45). 

Till sist så hjälper massmedierna till i den dagliga strukturen i vardagen. Under en dag repeterar 
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man rutiner. Rutinerna sker både i hemmet och på andra platser. Gemensamt för platserna är 

tillgången till massmedierna, som hjälper att binda samman rutinerna. Det behöver inte vara så att 

det finns någon massmedia på platsen, utan det räcker att man samtalar om massmedier (Reimer, 

1996:45-46).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

”Att vilja ha kul och att behöva skapa struktur i en i sig ganska ostrukturerad 

vardag är också typiskt ungdomliga företeelser” (Reimer, 1996:47). 

 

3.6 Öppet för tolkning 

 

Att individen själv har betydelse för tolkandet innebär ju också att det finns en ofantlig mängd 

varianter av tolkningar. Varje människa som ser ett TV-serieavsnitt har olika bakgrund och 

erfarenheter. Kön, kultur, uppväxt, familjeförhållanden, var man bor och utbildning är exempel 

på skillnader som kan vara avgörande vid tolkning. (Reimer, 1996:48-49).  

 

Vad vi vill klargöra är att beroende på bakgrund och vilka erfarenheter man själv har i ämnet kan 

man tycka att saker och ting är rätt eller fel. Om ett otrohetsdrama skildras i en tv-serie kan denna 

händelse tolkas på en mängd olika sätt. För att behålla sin popularitet måste så många som 

möjligt tolka TV-seriens händelser på ett tillfredsställande sätt. Olika individer med olika åsikter 

måste alla finna händelserna underhållande (Fiske, 2004:64-65). 

 

3.7 Fördjupning och distans 

 

Genom att följa en TV-serie kan man leva sig in i olika händelser som man själv aldrig har varit 

med om. Det blir som ett andra liv vid sidan om sitt riktiga liv. Man kan för en stund glömma 

bort sig själv för att istället leva sig in i det man ser på TV. Genom att sätta sig in i situationerna 

märker man hur man själv skulle kunna reagera i en viss situation. Man kanske skulle ha gjort 

som karaktären på TV, eller gjort precis tvärtom. Det kan vara farliga situationer som man får 

hantera på ett ofarligt sätt. Man lever sig in utan att glömma bort att det inte är verkligt. 

(Rönnberg i Dahlén & Rönnberg, 1990:38-39) 
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Även Thompson talar om fördjupning och distans. Hans mer konkreta exempel talar om att vi får 

uppleva stölder och graviditeter och andra situationer trots att vi inte själva varit med om det. 

Vissa funderar inte närmare på det, men andra lever sig in i dramat. Känslomässigt engagerade 

personer kan reagera både fysiskt och psykiskt. Exempelvis genom att de gråter eller tänker sig in 

i situationen och funderar på hur de själva hade agerat. Vår analys kommer att visa exempel på 

detta. Vad vi vill framhäva är att fantasin är utan gränser och även om man tittar på en serie så ser 

man inte bara vad som händer, man föreställer sig vad som skulle kunna hända och man funderar 

ut en mängd möjliga scenarion. Men den medierade erfarenheten räcker inte, utan engagemanget 

visar sig förstås också på hemmaplan. Vi tar in de påhittade i vårt eget liv och tvingas ta ställning 

och ansvar för vad sådant som egentligen inte rör oss personligen. Det ger oss ännu en börda att 

bära på våra axlar. Som sagts tidigare är ju individer olika och tar till sig olika mycket ur den 

medierade världen. En del lyckas behålla avståndet, medan andra hittar aktiviteter, kampanjer, 

grupper som stödjer deras nytilltänkta beslut om rätt och fel (Thompson 2001:267-271). 

 

3.8 Stereotyper 

 

"Stereotyping - The act of classifying particular individuals and groups in a simplistic and 

judgemental way." (Selby & Cowdery 1995:233). 

När man definierar en grupp av människor efter en viss egenskap och drar ytterligare slutsatser 

om hur de är som personer och sedan förutsätter att alla inom i gruppen är likadana ser man dem 

som stereotyper. Man ser helt enkelt inte personerna som individer, man ser dem som en grupp. 

Detta kan gälla till exempel en viss åldersgrupp, såsom ungdomar. Det är en sorts kategorisering 

utvecklad av människors behov av att placera folk i olika fack. På ytan tycks det verka som att 

alla inom en viss grupp har mycket gemensamt och delar samma egenskaper (Hinton, 2003:9). 

Med andra ord är stereotypier generaliseringar. Men denna kategorisering och generalisering är 

dock sällan uppskattad. Medlemmarna i den utvalda grupp som utsätts för stereotypier brukar inte 

tycka om att man gör antaganden om deras personligheter utifrån deras grupptillhörighet 

(Helkama, Myllyniemi, Liebkind 2004:106-108). 

 

Hinton hävdar: 
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 ”Stereotyper bortser från den variation som finns inom en grupp människor” (Hinton, 2003:9) 

 

Hinton menar även att det finns tre komponenter som kännetecknar en stereotyp: 

 

1 Man identifierar en grupp beroende på en viss egenskap, till exempel ungdomar och 

vuxna. På så sätt skiljer man den gruppen från en annan grupp. 

2 När man väl har identifierat gruppen tillskriver man gruppen ytterligare egenskaper, 

exempelvis att alla ungdomar är lata. På så sätt blir alla inom gruppen tillskrivna en 

egenskap enbart på grund av sin ålder. 

3 När man sedan träffar en ungdom utgår man ifrån att personen är lat. 

(Hinton, 2003:11-12). 

 

Stereotyper är något som man ofta använder sig av i TV-serier. För att få fram budskapet krävs 

starka karaktärer som väcker känslor hos tittaren. När det gäller komediserier är det stereotyperna 

vi alltid skrattar åt (Selby & Cowdery 1995:107-110). En TV-serie som nämns en del i den här 

uppsatsen är That 70`s show. Just den serien har flera starka stereotyp-karaktärer. 

Utbytesstudenten Fez som blir lurad till att göra både det ena och det andra, och som alltid får ta 

skulden. Eller skönheten Jackie som är fåfäng, egoistisk och lite korkad. Eller Eric som är en 

spinkig morsgris, rädd för det mesta.   

 

Just begreppet stereotyp har vi inte använt oss av explicit i våra intervjuer. Vi ansåg att det 

begreppet var för laddat och känsligt. Vanligtvis använder man begreppet stereotyp i negativ 

bemärkelse. Det finns många åsikter om begreppet stereotyper, de flesta är medvetna om att 

stereotypifiering existerar, men vill helst inte erkänna att de själva använder sig av det. Kanske 

beror det på att begreppet oftast kopplas ihop med negativa aspekter såsom fördomar (Alasuutari, 

1999:87-96). Vad vi har talat om med våra intervjupersoner är typiska roller och sedan har vi 

refererat till den dumma blonda bimbon och den töntiga glasögonkillen. Detta gav oss en vidare 

synvinkel, då det inte direkt ses som negativt på samma sätt. Vi tror att våra intervjupersoner inte 

kände att de behövde försköna sina åsikter, eller försvara dem.  
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3.9 Individ och identitet 

 

I intervjun vill vi ju ta reda på hur ungdomar relaterar till sina jämlikar i TV-serier. Då tycker vi 

att det är viktigt att först att redogöra för hur en individ fungerar och formas utav medier. Hur 

man ser på sig själv påverkar hur man ser på andra, det vill säga hur man ser på karaktärerna. 

Ett sätt att se på den saken är genom Thompsons teori om jagbildningsprocessen (Thompson, 

2001:257-259). Han menar att jaget är ett symboliskt projekt som individen själv hela tiden 

bygger på under sitt liv. Vi skulle likna det vid ett pussel där man tar bort bitar som inte passar in 

och lägger till bitar som skapar den bild man vill få fram. Hela tiden blir jaget påverkat av de 

symboliska material hon kommer i kontakt med och detta material smälter samman med 

individens självidentitet. Precis som samhället är individen föränderlig, och genom nya 

upplevelser, genom kontakt med nytt symboliskt material, omdefinierar individen sig själv.  

Det finns ett fenomen som Thompson benämner det medierade beroendets dubbelbindning. Med 

det begreppet menar han att ju mer medierade symboliska former jagbildningsprocessen tar del 

av desto mer beroende blir jaget av mediesystem som ligger bortom kontroll. Han menar också 

att detta är typiskt för vår tid. Vi är beroende av de institutioner vi en gång själva byggde upp. 

Utbildning, arbetsmarknad och politik är exempel på system som vi konstruerat, men som 

numera styr oss. Ett nyare exempel är medier. Det utvecklade mediesystem vi har idag hade man 

aldrig kunnat tänka sig för 50 år sedan. Utvecklingen har skett i snabb takt och tagit över en stor 

del av vårt liv (Thompson, 2001:257-259).  

 

Vi vill också delge Dahlgrens tankar om sociokulturell interaktion. Han lägger stor vikt vid 

subjektivitet och identitet. Subjektivitet beskriver han som det som pågår i individens huvud. Han 

nämner ordet massubjektivitet och menar med det att vissa åsikter, attityder, värderingar och 

information har att göra med de tillfälliga trender som sätts genom media. Det innebär att vad vi 

ser i TV-serierna medverkar till uppbyggnaden av vår identitet. Han hävdar alltså, precis som 

Thompson, att media bidrar till individens subjektivitet (Dahlgren, 1995:21-23).  

Danaher, Shirato och Webb berättar att Foucaults tidigare tankar om subjektiviteten var att den 

var formad helt och hållet, genom olika institutioner, diskurser och så vidare. Men senare i sitt liv 

överväger han huruvida vi själva har något att säga till om, hur vi förhandlar och skapar en egen 

del av subjektiviteten. Han menar också att vi förändras med tiden och att vi kan styra själva och 
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bli det vi tycker passar oss för tillfället. Det görs i boken också en jämförelse med Madonna som 

byter stil när hon känner för det (Danaher, Shirato & Webb 2006:152). Vi ser ett samband mellan 

detta och identifiering med karaktärerna i TV. I vissa fall identifierar man sig med en TV-

karaktär därför att man känner igen sig, men i andra fall är det för att man skulle vilja vara som 

den karaktären.  

 

Thompson talar om att symbolisk makt är vad som förändrar och påverkar individens attityd och 

sätt att vara. Via symbolisk makt får vi veta vad vi ska tycka om och hur vi ska ta ställning. 

Under medeltiden stod kyrkan för den största delen av den symboliska makten. Människor var 

troende i mycket större utsträckning än nu och de litade på kyrkans budskap. Under en period 

rubbades kyrkans ställning av politik och protestantism och blev aldrig riktigt densamma igen. 

1500-talet gav människan något nytt att tro på, nämligen vetenskapen. Det skedde en utveckling 

av ämnen såsom astronomi, botanik och medicin vilket i sin tur ledde till fler 

utbildningsmöjligheter, fler universitet. Numera är det något annat som har möjlighet att styra en 

del av våra åsikter, nämligen media. Det är via olika medier vi tar del av vad som händer i 

världen, därigenom bestäms också vår uppfattning. Medierna äger den symboliska makten som 

berättar för oss hur vi ska leva och vilka val vi ska göra (Thompson, 2001:69-70). Interaktion i 

media har blivit stort under de senaste åren och vi kan ta del av tester via TV och internet för att 

se vilket parti man bör rösta på. Man kan skriva in till experter och be om skönhets-, relations- 

och hälsoråd. Vi kan läsa recensioner för att ta reda på vilken film eller bok vi ska se, läsa. Med 

hjälp av Sofi Fahrmans (modekrönikör på Aftonbladet) krönikor kan vi också ta reda på vilka 

klädesplagg som är inne.  

 

Dahlgren talar också om en sorts interaktion mellan medierna och dess publik. Han påpekar att 

TV-program framkallar empati och sympati hos tittarna och att en del till och med inspireras att 

själva påverka sin egen framtid eller framtiden för de som programmet innehöll. Men han skriver 

också att vi inte får glömma nackdelarna med TV. Nu när TV har blivit vår vardag är det lätt att 

normalisera det som ses. Vi får ta del av så mycket hemskheter att det blir en vana och vi slutar 

att reagera. Han jämför bevakningarna av ett rumänskt barnhem och krigen i forna Jugoslavien. 

Det sistnämnda har inte på långa vägar nått samma summa vid pengainsamlande som det 

förstnämnda, trots att TV-bevakningen skett i en mer omfattande skala. Det finns bara 



 20 

spekulationer och inga svar på varför det är så. Detta innebär alltså att vad vi ser på TV har 

betydelse för vårt personliga tycke. Vi snappar upp åsikter och uppfattningar från TV och tar det 

till oss (Dahlgren, 1995:67-68).  Exempel på hur TV-tittare påverkas av vad de ser är att de kan 

själva byta livsstil, äta hälsosammare och träna mer om de har sett ”Du är vad du äter”. Om de ser 

bröstcancergalan kan de skänka pengar, även om de själva sluppit drabbas, än så länge. Detta 

kommer vi att förklara närmare under nästa rubrik, Individens samspel med medievärlden. 

 

3.10 Individens samspel med medievärlden  

 

Tidigare fanns det en markant gräns mellan barn och vuxna. Barnen skyddades från den hemska 

verkligheten, barn klädde sig annorlunda än vuxna, barn och vuxna talade olika språk och 

ämnena som diskuterades var inte desamma. Förbjudna ämnen för barn var sådant som födsel, 

död, sex och pengar. Även skolan höll sig till dessa regler. Men under de senaste 30 åren har 

detta förändrats. Barnen har tagit sig in i de vuxnas territorium. De vill se äldre ut, bete sig som 

om de vore vuxna, prata om tidigare tabubelagda ämnen. Det visas även prov på vice versa. 

Vuxna som klär sig som om de fortfarande vore 18, och beter sig därefter. Just klädsel är vad som 

utmärker sig mest. Lika ofta som man ser en trendigt klädd 10-åring ser man en vuxen i rosa kjol 

och en tröja med tecknat motiv. Men förutom klädsel gäller det även TV-program. Eftersom de 

tidigare gränserna nu är utsuddade kan barn och vuxna se på samma TV-program. Att de vill göra 

de, att programmen intresserar dem båda, beror på att förändringen också skett inom 

programmen. Vi anser att numera är TV-serier fyllda med färgstarka, insiktsfulla, trotsiga och 

tänkvärda barnkaraktärer. Meyrowitz hävdar att precis som i verkligheten har de fått lov att ta 

större plats, och möta större och mer tragiska problem. Tonårsgraviditeter, droger, sprit och 

otrohet visas i större utsträckning på TV och går ner i ålder. Man låter även ungdomar i TV-serier 

begå brott såsom stöld, våldtäkt och mord (Meyrowitz, 1986:227-229). Vi har märkt detta då vi 

själva sett det i TV-serier vi följer. OC är ett exempel på detta. Killarna slåss för sin flickvän och 

för sin heder. På festerna förekommer både sprit och knark. En av huvudkaraktärerna, Marissa, 

visas allt oftare med en flaska i handen.  

 

En del människor vill inte medge hur mycket de ser på TV och hur avgörande det är för deras 

tycke och smak. Alasuutari delger en undersökning han gjort tidigare där han frågat folk vad de 
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tycker om att se på TV. Han menar att TV är ett moraliskt utmanande ämne för folk. En del 

program är okej att se på medan andra program inte är det. Hans intervjupersoner kände stort 

behov av att förklara och försvara sina tittarvanor, som om de vore något dåligt (Alasuutari, 

1999:87-96). Alasuutaris medskribent Höijer håller med om detta. Hon förklarar att folk tycker 

att det är förslappande att se på TV. Det anses vara en passiv aktivitet och slöseri med tid (Höijer 

i Alasuutari, 1999:181). Vidare i samma kapitel talar hon om att särskilt fiktion ses som 

avkoppling. Hon menar att folk till och med gör det bekvämare för sig fysiskt när de ser på 

fiktion än när de ser på nyheterna. Hon klargör dock också att även om folk tror att de är mer 

avslappnade när de ser på fiktion så stämmer inte det riktigt. Hon skriver att hjärnan fortfarande 

är igång och arbetar. Annars hade vi inte hängt med i handlingen 

 

3.11 Identifiering 

 

Om man följer en TV-serie med stort engagemang kan man se det som en ställföreträdande social 

gemenskap. TV-serien blir ett surrogat för den riktiga världen. Varje avsnitt ger en information 

om läget i surrogatvärlden. Livet där pågår i samspel med ens riktiga liv (Gripsrud, 1999:267-

268). Det man upplever är en sorts realism genom känslomässig involvering i händelseförloppet. 

TV-karaktärerna väcker känslor hos tittaren. Man identifierar sig med de alldagliga saker som 

sker i TV-serien, såsom gräl, intriger, lycka och kärlek (Nordlund, 1996:35). Men självklart kan 

TV-serien aldrig riktigt ta det verkliga livets plats. I verkligheten får man ett direkt godkännande 

och belöningar när man befinner sig i sociala sammanhang, om det så bara är en nick eller en 

axelryckning. Detta är skillnaden mellan TV och verklighet, TV besvarar inte våra frågor 

direkt. Därför har vi lättare att förstå och ta oss an riktiga människor och deras beteenden, än 

olika rollfigurer (Fiske, 2004:83). 

 

I en TV-serie är det dock inte nödvändigt att man identifierar sig med en karaktär. Det kan vara 

själva sammansättningen i gruppen, (Holmberg, 1994:105)  till exempel ungdomsgänget i ”That 

70’s show”. Karaktärerna är beroende av varandra och man ser exempelvis på Eric i förhållande 

till de andra karaktärerna i ”That 70’s show” (Holmberg, 1994:105).  

I vissa fall är identifieringen med TV-karaktärer rent önsketänkande. Debattören Holmberg 

menar att man kan identifiera sig med en fiktiv person som besitter egenskaper som man själv 
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önskar att man hade. Detta kallas för introjektion, och identifieringen bygger då på bristande 

likhet. För en stund kan man vara någon annan än sig själv. Man projicerar sin egen situation till 

TV-serien och ser sina egna problem och erfarenheter bli gestaltade (Holmberg, 1994:113).  När 

man är känslomässigt engagerad i en TV-serie kan det hända att man upplever en sorts illusion av 

direktkontakt med en av karaktärerna. Man kan utveckla ett band av intimitet grundat på de 

många händelser man gått igenom tillsammans. Man anser sig känna karaktären. Detta kallas för 

parasocial interaktion (Nordlund, 1996:95). 

 

Majoriteten av vad som sänds under prime-time är fiktion, och det som sänds representeras av 

dess huvudkaraktärer. I sådana serier växer karaktärerna hela tiden och vi följer deras liv, detta 

medverkar också till att tittarna har lättare för att identifiera sig med dem. Man växer upp 

tillsammans (Fiske, 2004:149-150). 

 

3.12 Tar TV:n över våra tankar? 

 

Vad vi ser i TV-serierna är en påhittad verklighet. Karaktärerna, miljöerna och händelserna 

påminner om vårt eget liv. Tv-serien är en sorts spegelvärld där vårt samhälle reflekteras. Men 

TV-världen avspeglas också i vår värld och lämnar avtryck hos oss. De som tittar mycket på TV 

kan också ha svårare att skilja på de olika världarna, särskilt om man är en känslomässig person 

(Nordlund, 1996:125). 

 

En bra bekräftelse för att TV tar över våra tankar är att det är lätt att bevisa att de bearbetar våra 

känslor. När man ser en komediserie blir man gladare än man var tidigare. Är TV-serien sorglig 

gråter man ut sin egen lagrade sorg och mår sedan bättre efteråt. Ser man något skrämmande kan 

man bearbeta sina egna rädslor. Ofta sker den här bearbetningen omedvetet (Nordlund, 1996:80). 

 

Dahlgren säger att TV är en sociokulturell erfarenhet. Det som händer på TV tolkas och tas in av 

tittarna. TV producerar symboliskt råmaterial som sedan upplevs olika för de människor som ser 

programmet. Det blir en del av vår sociala värld genom social interaktion, en del av vårt dagliga 

liv. Han menar att TV är en länk mellan vårt vardagsliv och de större symboliska systemen för 

socialt och politiskt liv. TV har dessutom utvecklats till att bli en säker zon. Alla ser på TV och 
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därför är det okej. En säker zon bortom kritik tack vare sin popularitet. Man måste som individ 

försöka lära sig att se vad som finns bakom den säkra zonen. Man måste se de intressen och 

makttendenser som gömmer sig där. TV är en enorm källa till just makt, då vi ser det som en 

informationskanal. Vi måste förhålla oss kritiska till det vi ser på TV (Dahlgren, 1995:39-45). 

Thompson tänker sig att vi borde splittras av alla de symboler och budskap media ger oss. Att 

vårt inre jag söndras då vi inte kan hantera all information vi har tillgängligt. Men han tycker 

ändå inte att den förklaringen är tillräckligt övertygande. Han tycker inte att jaget vittrat sönder 

på grund av överflödig information. Kanske är det bara en nödvändig tidsmässig förändring? 

Villkoren för jagbildningsprocessen har förändrats och det gamla synsättet är förlegat. Vi måste 

se på vår nutid med våra egna ögon (Thompson, 2001:267- 271). 

 

3.13 TV i vår vardag 

 

Genomsnittligen tittar minst 85 procent av svenskarna på någonting på TV, varje dag. Och 

genomsnittstittaren ägnar två timmar varje dag åt att se på TV. (Hadenius & Weibull, 2003:420) 

Under de senaste 10-20 åren har medierna dessutom nästlat sig in allt djupare i vår vardag. 

Datorer och mobiltelefoner med internet och mp3-spelare med radio är sådant som vi numera tar 

för givet.  

Frågan är bara hur mycket man kan förlita sig på dessa medier och de uppgifter vi tar del av 

utifrån dem. Hadenius & Weibull tar upp tre förhållanden för att bedöma mediernas 

tillförlitlighet. Den första är förekomsten av missvisande uppgifter i mediet, den andra 

trovärdigheten hos de uppgifter som faktiskt sprids och det tredje är förtroendet för ett medium.  

(Hadenius & Weibull 2003:436) 

 

Att man börjar se ett TV-program kan ofta bero på att alla andra ser det. Då vill man ta reda på 

vad det är som är så bra, dessutom vill man gärna delta i diskussionen om just det programmet, 

dagen efter. Meyrowitz jämför TV-tittandets sociala funktion med vädret:  

 

”No one takes responsibility for it, often is it bad, but nearly everyone pays 

attention to it and sees it as a basis of common experience and a source of topics of 

conversation” (Meyrowitz, 1986:146-147) 
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Man kan ställa sig frågan hur ungdomar ser på TV:n. Holmberg redogör, i sin bok, för en 

undersökning han gjort där hans elev och intervjuperson Pelle hävdar att han skyddar TV:n, som 

om det vore en kompis när vuxna talar om att TV (vissa TV-program) är dåliga. "...precis som 

om jag har en kompis, som jag vet har gjort fel. Jag försvarar han ändå fast jag vet att han har 

gjort fel..." Holmberg finner det intressant då det visar att Pelles relation med TV:n är nära och 

personligt. När någon anklagar TV:n tar Pelle angreppet personligt (Holmberg, 1994:41-42). 
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för vår studie ligger i den existentiella hermeneutiken. 

När vi intervjuade var vi väl medvetna om den förförståelse vi själva bar på. Förförståelsen gällde 

främst aktuella serier. Vi försökte att inte låta detta bli ett hinder. Därför var vi noga med att 

växelvis använda vårt eget referenssystem när vi ställde frågor och vi försökte bryta oss in i våra  

intervjupersoners referenssystem när vi lyssnade på deras svar. Vi valde denna utgångspunkt då 

den lämpade sig bäst även för resten av vårt arbete, samt vårt eget tycke. Ingen annan av de 

utgångspunkter vi kände till tycktes passa, men just den existentiella hermeneutiken kändes direkt 

självklar. Detta beror nog främst på att vad vi intresserar oss för är en djupare förståelse för våra  

intervjupersoner. Teorin talar om att alla människor innehar en förståelse för allt och alla. 

(Alvesson & Sköldberg 1994:135-136) Detta fann vi fascinerande då vi tänker oss att det även 

kan gälla karaktärer i TV-serier . Vi har också fördjupat oss i Culture Studiestraditionens 

ämnesområden eftersom de, precis som vi, intresserar sig främst för kulturella företeelser. Då vår 

studie riktar sig mot två av Culture Studies främsta studieområden, nämligen ungdomar och 

tittarvanor, fann vi det lämpligt att läsa en del om det. Särskilt då man genom en undersökning 

kommit fram till TV-tittande i allra högsta grad är en social och interaktiv verksamhet. (Miegel & 

Johansson, 2002:251, 253) 

 

Vi ville göra ingående intervjuer med få personer och har därför valt att använda oss av 

kvalitativa metoder. Vi har även lagt ut en sammanfattning av intervjuerna så att läsaren själv kan 

tolka. Vårt sätt att intervjua utgår också ifrån receptionsstudier. Inom receptionsstudier tror man 

att tittaren själv är avgörande för hur hon eller han tolkar vad som händer i TV-serien, alltså att 

tittaren har en förförståelse, precis som den existentiella hermeneutiken hävdar. Vi valde att ställa 

frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga) med flexibla frågor och med hjälp av den försökte vi ta 

reda på vad våra intervjupersoner omedvetet tänker om identifiering av olika karaktärer 

(Schröder 2003:122). 
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4.2 Kvalitativ metod 

 

Vilken metod som är bäst beror helt på vad man vill undersöka och vilken teori man utgår ifrån. 

Vill man kunna göra generaliseringar eller vill man gå på djupet? Vi vill som sagt göra ingående 

intervjuer med få personer och har därför valt att använda oss av kvalitativa metoder. De 

kvalitativa metoderna utgår ifrån intervjupersonens perspektiv i motsats till kvantitativa metoder 

där man i större utsträckning utgår ifrån vad forskaren anser viktigt, man utgår ifrån forskarens 

idéer och perspektiv (Alvesson & Sköldberg 1994:10). I kvalitativa metoder är man intresserad 

av att kunna gå på djupet istället för att komma fram till mer allmänna slutsatser som man kan 

generalisera till andra grupper. Det man vill undersöka kräver att man har en viss kännedom för 

att kunna komma åt det man vill undersöka. Man vill veta hur något hänger samman med något 

annat, vad det finns för sammanhang (Eliasson, 2006:21). Detta står också vår 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt för. Alltså, att man går in i en intervju med en viss 

förförståelse. Det innebär att man har en unik bakgrund vilken gett oss unika åsikter. Detta hade 

vi i åtanke när vi kom på våra frågor och ställde dem till våra intervjupersoner.  

 

4.3 Intervju 

 

Då vi vill utgå från receptionsstudier var det ett naturligt val att välja den kvalitativa intervjun för 

att försöka få svar på våra frågeställningar. Receptionsstudier utgår från den kvalitativa intervjun 

(Schröder, 2003:143). Att använda sig av intervjuer är bra när man vill förstå personens 

erfarenheter och perspektiv (Lindlof & Taylor, 2002:173). 

Inom reception använder man sig både av individuella djupintervjuer och fokus-grupp intervjuer 

(Schröder, 2003:123). Vi valde att göra sex individuella djupintervjuer. Gruppintervjuer kan vara 

positivt på det sättet att intressanta diskussioner kan uppstå och nya ämnen och teorier kan dyka 

upp. Men det kan också vara svårt att uttrycka sig i en grupp med främlingar. Vissa kanske tar 

mer utrymme än andra och vissa åsikter kanske man inte vågar förmedla. Våra intervjuer varade i 

cirka 45 minuter. Vid fyra av de sex intervjuerna var vi båda närvarande och de resterande två 

gjordes enskilt då de utfördes på annan ort. 
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Det finns givetvis olika sorters kvalitativa intervjuer. Vi har använt oss av respondentintervjuer. 

När det gäller respondentintervjuer brukar man oftast be intervjupersonen berätta om deras syn på 

ämnet som tas upp (Lindlof & Taylor, 2002:178). Det är precis vad vi har bett våra respondenter 

att göra. Vi ville få fram deras åsikter. Vi har intervjuat hälften av våra respondenter vid två 

tillfällen. I efterhand har det hänt att vi velat våra respondenter skulle utveckla sina svar och ge 

tydligare förklaringar och exempel. Intervjuerna kan se olika ut men många respondentintervjuer 

följer ändå en mall så att man ska kunna jämföra intervjuerna (Lindlof & Taylor, 2002:178). Vi 

har använt oss av en intervjuguide som mall för att på så sätt kunna jämföra intervjuerna. I 

respondentintervjuer är det viktigt att intervjupersonerna har tillräckliga erfarenheter av det som 

tas upp. På så sätt kan man få fram mycket information (Lindlof & Taylor, 2002:179). 

 

När vi har gjort våra intervjuer har vi haft i åtanke den existentiella hermeneutiken som menar att 

en individ har förståelse för sig själv och den värld som hon lever i. Man kan även sätta sig in och 

förstå andra. Men allt det påverkas av individens förutbestämda meningar och ens förförståelse. 

Man alternerar mellan det man känner till och det som är okänt. På så sätt utvecklas ens 

förförståelse. På så sätt sker en ständig förändring av förförståelsen (Alvesson & Sköldberg 

1994:135-136).  

 

Kvalitativa intervjuer kan ske under väldigt olika förutsättningar. De kan till exempel ske på en 

arbetsplats, på café eller hemma hos intervjupersonen. Därför kan man säga att kvalitativa 

intervjuer är väldigt anpassningsbara, eftersom man kan hålla intervjun var som helst (Lindlof & 

Taylor, 2002:170). Vi ville att våra intervjupersoner skulle känna sig bekväma så vi bestämde 

tillsammans med intervjupersonerna var intervjuerna skulle ske. Vi höll intervjuerna i deras hem 

eller på någon neutral plats där vi kunde prata ostört. 

 

Den kvalitativa intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad. Eliasson skriver att: 

 

”Ju mindre strukturerad en intervju är, desto större betydelse för resultatet får 

intervjuarens skicklighet som intervjuare” (Eliasson, 2006:27). 

 

Eliasson har nog en poäng i detta. Därför ville vi ha en viss struktur i våra intervjuer då vi tror att 
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det kan vara bra att ha något att luta sig mot, särskilt när man som vi är nybörjare. För att få den 

strukturen valde vi alltså att utgå ifrån en intervjuguide (Eliasson, 2006:22,26).   

Man brukar skilja på ostrukturerade intervjuer, semi- eller halvstrukturerade intervjuer och 

strukturerade intervjuer. Vi har använt oss av den halvstrukturerade intervjun. Vad som 

kännetecknar den halvstrukturerade intervjun är att intervjuguiden innehåller flera frågor 

(Eliassson, 2006:26). Med detta i bakhuvudet tyckte vi att det passade med en halvstrukturerad 

intervju oss då vi vill ha en intervjuguide att utgå ifrån, men samtidigt kunna prata fritt om ämnet. 

 

4.4 Urval  

 

På grund av tidsbegränsningen valde vi att inte ha för många intervjuer. Vi blev rekommenderade 

av vår handledare att ha mellan fem och tio intervjuer. Vi valde därför ut sex intervjupersoner. 

Under urvalsprocessen gäller det att få fram en ändamålsenlig grupp som ingår i det fenomen 

som man vill studera. Då vi gjorde en kvalitativ studie fanns det inga krav på ett representativt 

urval (Ekström & Larsson, 2000:56).   

Kvalitativa studier tar inte fram data för att kunna göra statistik och generaliseringar, istället är 

det hur några utvalda personer upplever ett socialt fenomen som man tar till vara på. Sociala 

fenomen studerar man just på grund av det som är unikt med dem. Huruvida det gäller en större 

grupp eller inte spelar inte någon roll (Lindlof & Taylor, 2002:122). 

Då det inte handlade om en större undersökning var det lämpligt att använda oss av 

bekvämlighetsurval. Vid bekvämlighetsurval läggs mindre tid på att leta intervjupersoner, vilket 

gör att vi har kunnat lägga den tiden på själva studien. Det går inte att bortse ifrån att man måste 

välja bort en hel del när man gör en sådan här studie. Det går inte att få med allt i studien (Lindlof 

& Taylor, 2002:120-121). Vi var givetvis tvungna att ställa oss frågan huruvida 

intervjupersonerna hade kunskap om det här ämnet, vid vårt urval. Vi kom fram till att de hade 

den erfarenhet och kunskap som behövdes då de alla tittar på TV och har följt eller följer flera 

olika TV-serier. Lindlof och Taylor menar att man väljer ut sina intervjupersoner på grund av att 

de har den erfarenhet eller den kunskap som behövs för att kunna besvara frågorna som ställs in 

intervjun (Lindlof & Taylor, 2002:121). 
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4.5 Val av intervjupersoner 

 

Vi ville studera synen på ungdom/föräldrarelationen i TV och diskutera detta med vanliga 

ungdomar som kan identifiera sig i den situationen. Vi valde ut tre killar och tre tjejer. Vi 

använde oss av kvalitativa intervjuer och då bör man inte ha med för många personer.  Dessutom 

ville vi ha jämvikt mellan könen. Två av våra intervjupersoner har högskoleutbildning, tre 

personer började arbeta direkt efter gymnasiet och en person går fortfarande i gymnasiet.  

 

 Fördelarna med att välja att intervjua våra vänner var att intervjuerna blev mer personliga. Vi 

behövde inte lägga tid på att skapa ett förtroende. Ingen var nervös och det blev inte stelt. Det var 

också lättare för oss att ställa högre krav på svaren samt svårare för dem att ljuga för oss då de är 

våra vänner. Nackdelarna är väl att det ibland kan vara lättare att ge ärliga åsikter till en främling. 

Man kan ha åsikter man inte riktigt vågar stå för eller så tycker man att det är pinsamt och vill 

därför inte svara på frågan. Alternativet hade varit att söka upp frivilliga intervjupersoner på 

högskolan. Men det hade tagit längre tid, och dessutom ville vi också ha med personer utan 

högskoleutbildning. 

 

4.6 Dokumentation av intervjuerna 

 

Vi valde att använda oss av anteckningar för att dokumentera intervjuerna. Det gick till på så sätt 

att en av oss ställde frågorna, medan den andra förde anteckningar. Då vi känner våra 

respondenter väl var det lätt för oss att stanna intervjun då vi ville anteckna ordagranna citat. De 

citat som används i analysen är därför exakta. Det är praktiskt på så vis att man inte är beroende 

av den tekniska utrustningen. Man kan på så vis hålla intervjuerna var som helst. Fördelen med 

att spela in intervjuerna är att man då kan dokumentera allt som sägs, vilket är omöjligt om man 

för anteckningar. Nackdelen med att spela in intervjun är att intervjupersonen kan känna sig 

obekväm i den situationen. De kan bli mer noggranna med hur de väljer sina ord. Om man 

däremot endast för anteckningar kan intervjupersonerna slappna av mera. Lindlof & Taylor 

skriver att om man inte behöver de exakta fraseringarna som intervjupersonen använder sig av, 

utan om det är vad som sägs istället för hur det sägs som är det viktiga så är anteckningar att 

föredra framför att spela in (Lindlof & Taylor, 2002:187-188). De finns förstås de som hävdar att 
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man kan glömma bort att man spelas in och att man därför känner sig bekväm i situationen. 

4.7 Forskareffekten 

 
Man får inte glömma bort forskarens påverkan på studien, den såkallade forskareffekten. Faktorer 

som spelar in i forskareffekten är forskarens kön, ålder, etnicitet, utbildning och inte minst 

forskarens personlighet. När det gäller forskarens personlighet är den givetvis viktig för 

intervjupersonens vilja att ställa upp. Om personligheterna inte går ihop så funkar det ju inte.  Ens 

personlighet påverkar även atmosfären. Personligheten har även betydelse för hur lätt man kan 

prata med varandra. En annan faktor som spelar in i forskareffekten är om man väljer att använda 

sig av en bandspelare eller om man väljer att föra anteckningar. Det val man gör påverkar 

intervjupersonen, vilket vi tidigare nämnt. Ytterligare något som påverkar intervjun är givetvis 

vilka frågor man ställer och hur man ställer dem. Det är forskaren som på så sätt styr intervjun. 

Givetvis ges det utrymme för intervjupersonen att komma in på det hon/han vill, men när man 

börjar komma ifrån ämnet är det forskarens uppgift att hitta tillbaka. När man skriver sin 

intervjuguide eller ställer frågorna får man vara noga med att inte ställa ledande frågor och styra 

intervjupersonen i den riktning man själv vill att intervjupersonen ska gå. På så sätt påverkar man 

studien så att den stödjer sina egna antaganden medan intervjupersonen inte får säga sin mening 

(Ekström & Larsson, 2000:70). 

Att tro att man inte alls påverkar sin studie fungerar inte i praktiken. Sandberg skriver: 

 

”Forskaren är delaktig i konstruktionen av den verklighet som utforskas. 

Argumentet att inte påverka det som studeras faller därmed.” (Sandberg i Jarlbro, 

2000:182).  

 

Man får inte heller glömma under vilka former undersökningarna är gjorda. Den franske 

sociologen Pierre Bourdieu menar att undersökningarna formas eftersom man själv är närvarande 

och utgör en störande punkt. Man kan inte fånga den verkliga verkligheten, utan bara med hjälp 

av diverse redskap tillföra ordning i ett komplext material (Bourdieu,1993:19).  
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5. Analys 

 

Vi har sållade ut de citat och åsikter från intervjuerna som var mest intressanta för oss och vår 

studie. Vi tittade på mönster, likheter och skillnader bland våra respondenter gällande vad man 

ser och hur man ser på TV-serier. Genom analysen vill vi besvara våra frågeställningar, det vill 

säga:  

 

1. Hur uppfattar ett antal ungdomar relationen mellan föräldrar och tonåringar i ett antal TV-

serier 

2. Anser våra intervjupersoner att de identifierar sig med karaktärerna i TV-serierna??  

3. Leder TV-serierna till eftertanke och diskussion för våra respondenter?  

 

Vi ville knyta ihop teorin med vad vi fick fram i intervjuerna. Vad man måste ha i åtanke är 

Dahlgrens tankar om att TV är en sociokulturell erfarenhet. Han menar att vad vi ser på TV tolkar 

vi enskilt. Hur vi tolkar de beror sedan på vår bakgrund och våra erfarenheter. TV producerar ett 

symboliskt råmaterial, men det materialet upplevs olika för olika människor. Och som 

receptionsstudierna hänvisar är det först i samspel med medier och publik som det får sin 

betydelse. Vad som följer här nedan är därför enbart våra tolkningar av vad just våra 

intervjupersoner har sagt oss om deras upplevelser. 

 

5.1 Kort information om intervjupersonerna 

 

”Anders”, 22 år, högskoleutbildning, sambo. Tittar på tv tre timmar om dagen. 

”Madde”, 21 år, högskoleutbildning, bor ensam. Tittar på tv någon timme om dagen. 

”Cecilia”, 21 år, gymnasieutbildning och jobbar nu, bor ensam. Tittar en halvtimme om dagen. 

”Filippa”, 18 år, studerar på gymnasiet, bor med familjen. Tittar fyra timmar i veckan. 

”David”, 23 år, gymnasieutbildning och jobbar, sambo. Tittar två timmar om dagen. 

”Pär”, 25 år, gymnasieutbildning och arbetslös, bor ensam. Tittar på tv fyra timmar om dagen. 
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5.2 Anser våra intervjupersoner att de identifierar sig med karaktärerna i TV-

serierna? 

 

Samtliga av våra respondenter har vid något tillfälle följt en eller flera serier. Vi fick veta att de 

vill ha spänning och/eller lättsam underhållning när de ser på en TV-serie. Men människor finner 

förstås olika scenarion spännande och alla har inte heller samma humor. Fiske talar om hur man 

försöker lösa detta. Han menar att om en TV-serie ska bli populär måste den tillfredställa så 

många olika smaker som möjligt. Det måste gå att tolka händelserna på olika sätt så att tittare 

med olika bakgrund och åsikter alla blir nöjda. (Fiske, 2004:64-65).  

 

När det gäller TV-serier avslutas avsnitten ofta med en cliff-hanger, en ouppklarad händelse som 

gör att man vill se även nästa avsnitt.  

 

”Det händer någonting i varje avsnitt och man vill veta mer”, sade Anders.  

 

Detta visar att Anders har blivit involverad i den historia han har sett. Nu är han nyfiken på vad 

som ska hända härnäst och kommer därför antagligen att se fortsättningen. 

 

”Saknar man själv intriger så kan man få ta del av dem i TV-serierna”, berättade Madde.  

 

Vad Madde utövar är en övning i social kompetens, då hon lever sig in i händelser hon inte själv 

upplevt i verkligheten. Vi håller med Nordlund om att TV-serier kan ses som en reflektion av vårt 

samhälle. Karaktärerna, miljöerna och händelserna påminner om vårt eget liv och ju mer 

engagerad man är i TV-serien desto svårare är det att skilja de två världarna åt (Nordlund, 

1996:125).  

 

Våra intervjupersoner är lite motvilliga till att vilja identifiera sig med karaktärerna. Madde 

nämnde dock att det är lättare att känna igen sina kompisar i de olika karaktärerna:  

 

”Det är svårt att se på sig själv objektivt, men man vet ju hur man själv uppfattar någon annan.” 
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Att de har svårt att identifiera sig med TV-karaktärerna tror både vi och dem att det har att göra 

med att karaktärerna är lite väl extrema och det verkar lättare att känna igen karaktärsdrag än hela 

personligheter. Precis som Madde nämner Filippa att det kan vara svårt att se på sig själv 

objektivt. Filippa sade att:  

 

”Själv väljer man ju vem man vill vara.” och ”(…) man ser också drag som man önskar att man 

själv hade.”  

 

Hon menar då att man tillskriver sig själv positiva karaktärsdrag, som egentligen kanske inte 

finns, och jämför sig då med karaktärer som man skulle vilja vara. Det handlar om en önskan att 

man för en stund vill identifiera sig med någon man beundrar. Vi kan tänka oss att det handlar om 

introjektion, som vi tidigare tagit upp i teorin. Det innebär att TV-tittaren tillskriver sig 

karaktärsdrag som finns hos en fiktiv person. Det handlar om att vilja vara någon annan än sig 

själv för en stund (Holmberg,1994:113). Vi tänker oss att man som inbiten tittare tar tillvara på 

de karaktärsdrag som man finner intressanta och som man själv vill ha. Man kanske till och med 

låter bli att ta till sig de karaktärsdrag som man ogillar. I vissa fall kan det vara så att man 

identifierar sig med en TV-karaktär därför att man känner igen sig, men i andra fall är det helt 

enkelt för att man skulle vilja vara som den karaktären.  

 

David kommenterade själv identifiering: 

 

”Personligheterna i TV-serierna är så överdrivna. Jag känner inte att jag kan relatera till det. 

Det är inte därför jag följer TV-serierna utan för att få skratta lite. Jag följer inga avancerade 

dramaserier, det blir för mycket att tänka på.”  

 

Han sade också: 

 

”Jag vill känna och tror att jag har ett visst avstånd till karaktärerna i TV-serierna” 

 

Pär tyckte ungefär likadant. Han påstod att TV-karaktärerna ibland till och med betedde sig 

”omänskligt”.  
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”De agerar inte så som jag skulle göra”, sade han. 

 

Samtliga intervjupersoner har i alla fall lite lättare för att känna igen sina kompisar i karaktärerna. 

De är överens om att det måste bero på att det är svårt att se objektivt på sig själv, men andra har 

man däremot koll på. Huruvida man tar till sig karaktärerna och händelserna i TV-serierna beror 

på vilken inställning man har till TV-serien. Man kan ägna sig åt fördjupad inlevelse eller 

distanserad. Filippa har verkligen en fördjupad inlevelse för de TV-serier hon följer. Hon har 

inlett ett förtroligt förhållande med karaktärerna i TV-serierna. Hon sade:  

 

”Man lär känna dem som om de vore mina kompisar. Jag får ta del av deras hemligheter.”  

 

När man är så känslomässigt engagerad i en TV-serie som Filippa kan man uppleva en sorts 

illusion av direktkontakt med någon av karaktärerna. Då utvecklas ett band av intimitet utifrån 

alla de händelser man gått igenom tillsammans. Karaktären blir ens vän. Detta kallas med ett 

annat ord för parasocial interaktion (Nordlund, 1996:95). Även Dahlgren berättar om hur ett TV-

program kan påverka tittaren starkt. Han skriver att TV-program har makten att kunna framkalla 

både empati och sympati hos sina tittare. Vidare hävdar han att man ofta snappar upp åsikter och 

uppfattningar från TV och att TV därför har stor betydelse för vårt personliga tycke och smak 

(Dahlgren, 1995:67-68). Vi har funderat över varför just Filippa har lättare att engagera sig för 

TV-serier än våra andra respondenter har. Eftersom vi känner Filippa vet vi att hon är en så 

kallad estetsjäl. Hon brinner för poesi och musik, poesi skriver hon även själv. Vi tror att detta 

kan ha betydelse för hennes stora engagemang. Det visar på att hon är en djupsinnig människa 

som tänker mycket.  

 

Våra respondenter verkar alla, mer eller mindre, insatta och engagerade i vad som händer i TV-

serierna. David, Madde och Cecilia är de tre som åtminstone ytligt sett påverkas minst. För 

Cecilias del kan vi anta att det beror på att hon inte aktivt har följt någon TV-serie det senaste 

halvåret.  Däremot berättade att hon tidigare följde Dawson’s Creek och var då väldigt engagerad 

i TV-serien. Madde och David har antagligen en distanserad inlevelse för TV-serier. 
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Begreppet stereotyp sänder ut en negativ laddning. De flesta är medvetna om att stereotypifiering 

existerar, men vill helst inte erkänna att de själva använder sig av det (Alasuutari, 1999:87-96). 

Vid intervjutillfällena nämndes aldrig ordet stereotyp, då vi ansåg det vara för ledande. Men de är 

precis vad vi frågade om och precis vad som diskuterades. Vi talade med våra intervjupersoner 

om typiska roller och frågade om de lade märke till sådana och vad de tyckte om det.   

 

”Det behövs ju vissa roller för att skapa konflikter. I verkligheten väljer vi själva vilka vi umgås 

med, så är det inte i TV-serier och dokusåpor,” sade Anders.  

 

Vi antar att han menar att TV-serier kräver starka personligheter, vare sig de passar ihop eller 

inte. Dessutom krävs det starka kontraster, som till exempel en bimbo och en nörd, för att 

konflikter lättare ska kunna uppstå. Ett par av våra intervjupersoner nämnde också att man måste 

gå till det extrema vid gestaltning för att få fram sitt budskap.  

Filippa talar om mönster, och att hon framför allt tycker om att se när de bryts. Hon ger exemplet 

i OC där bimbon och nörden blir ihop. En gemensam önskan från våra intervjupersoner är 

variation bland karaktärerna. De efterlyser udda personligheter. 

 

 ”Ta in en goth-tjej eller nåt” , sade Anders.      

 

Ingen av våra intervjupersoner verkar se stereotypgestaltningen i TV-serierna som något större 

problem. De vet att de finns där, men väljer att inte störas av dem. David nämnde till och med att 

det är det överdrivna som gör det till något extra. Han tycker att det blir roligare med extrema 

karaktärer.  

 

 ”Jag vill att det ska vara lite utflippat” , sade han. 

 

5.3 Hur uppfattar ett antal ungdomar relationen mellan föräldrar och 

tonåringar i ett antal TV-serier?  

 

I den här frågan är våra respondenter förhållandevis överens. I TV-serierna finns mycket 

konflikter och intriger inom familjen. Sådant hemlighetsmakeri verkar de inte tycka finns i 
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verkligheten.  

 

”Det är klart man har hemligheter, men det är inte alltid de kommer fram i verkligheten” , sade 

Anders.  

 

Även Pär talade om detta. Han tror inte att familjer i verkligheten bär på så djupa och mörka 

hemligheter. Vi tror att i TV-serier behövs konflikter och avslöjanden för att föra fram 

handlingen och skapa spänning. Under TV-seriens gång stöter TV-karaktärerna hela tiden på 

problem som måste lösas. Verkligheten lever inte på intriger på de sätt som TV-serier gör. Det 

finns inget intresse eller behov av att hamna i onödiga konflikter. I verkligheten väljer man sina 

strider, eller som det amerikanska ordspråket säger: ”You choose your battles.” Våra 

intervjupersoner är också rörande överens om att föräldrarna i TV-serierna vill sina barns bästa. 

Dock är föräldrarna lite väl strikta emellan åt och lägger sig ofta i barnens liv, trots att barnen inte 

är så små längre.  

 

En intressent aspekt som Filippa tog upp var att föräldrarna oftast inte syns så mycket i TV-

serierna. De finns där men utan egna liv och intriger, det är ungdomarna man fokuserar på. Hon 

säger att föräldrarna oftast bara är biroller.  

 

”Som vägvisare för att leda barnen och TV-serien rätt ” , sade hon. 

 

Detta kan bero på att det är just ungdomsserier. Det är ungdomar som ligger i fokus, inte 

föräldrarna. Man skulle kunna fråga sig varför de i så fall är med överhuvudtaget. Vi ser en logisk 

förklaring på detta, ungdomar lever för det mesta inte själva. De bor hos sin familj. Därför syns 

föräldrarna i TV-serierna. 

Filippa nämner också ett annat gemensamt drag för de flesta TV-serier, vilket är att den vuxna 

alltid är den vuxnare. Med det menar hon att det är föräldern som bestämmer och sätter reglerna. 

Ofta bryter barnen dessa regler och då uppstår en konflikt när det kommer fram. Det är inte 

ovanligt att det som konsekvens blir utegångsförbud för barnet. En TV-serie där den vuxna inte 

alltid är den vuxnare är Gilmore Girls. Här har mamman och dottern ett kompisförhållande och 

även om respekten för mamman finns där så är förhållandet mer jämlikt. Detta förhållande säger 
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sig två av våra intervjupersoner relatera till. Anders berättar att hans mamma är ung och de har ett 

nära förhållande. Filippa beskriver också sitt förhållande med sin mamma som ett 

kompisförhållande. Vi skulle dock tro att Anders inte direkt identifierar sig med Gilmore Girls då 

TV-serien främst lockar kvinnliga tittare, men vi tänker oss att hans förhållande med sin mamma 

ändå är snarlikt den relation som gestaltas i TV-serien. Anders berättar att hans mamma var strax 

över 20 när hon blev med barn, knappt vuxen. Enligt Anders beskrivning har hon ännu sitt 

barnasinne kvar. 

 

David har svårt för att identifiera sig själv med någon särskild TV-karaktär. Detta tror vi beror på 

att David har en distanserad inlevelse. Däremot jämförde han sin egen familj med familjen 

Foreman i That 70`s show. 

 

”Jag har lättare att känna igen resten av min familj i TV-serierna än mig själv. Min mamma är 

lika mammig som Kitty i That 70’s show. Min pappa kanske inte är lika hård som Red, men min 

syster är definitivt lika jävlig som Laurie”, sade David.  

 

Flera av våra respondenter gled även in på en annan familjerelation vid intervjun. Det framhölls 

att syskonbråk är mer aggressiva i verkligheten.  

 

”Antingen står de väldigt nära eller så bryr de sig inte om varandra alls. Det finns inget 

mittemellan.”, sade Pär. 

 

”De är så korrekta till och med när de är osams, de skriker inte fula ord till varandra som jag 

och min syster gör” , sade Madde.  

 

Hon påstod att TV censurerar känslor. Med det skrivet ser vi direkt skillnaden mellan 

syskonrelationen och föräldra- och barnrelationen. Av någon anledning verkar syskonrelationen 

framställas varmare än andra och inte riktigt lika konfliktfull. Våra intervjupersoner verkar alla 

hålla med varandra om att syskonbråk i verkligheten är mer förekommande än vad som visas i 

TV-serierna. Vad detta beror på kan man bara spekulera i. Vi tror att det kan ha att göra med att i 

TV-serierna byggs familjeförhållandet upp genom konflikten mellan barn och vuxna.  Med det 
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menar vi att syskonen tillsammans kämpar, för sina rättigheter, mot föräldrarna. 

 

5.4 Leder TV-serierna till eftertanke och diskussion för våra respondenter? 

 

”Man reagerar ju alltid på något sätt”, sade Cecilia.  

 

Det gäller för samtliga av våra respondenter. Även om man inte känner sig djupt involverad i TV-

serien så finns ändå de känslomässiga reaktionerna där. Om något är spännande börjar hjärtat 

klappa lite hårdare, om man blir skrämd kanske man rycker till. När karaktärerna säger något 

roligt, skrattar man. Allt detta är reaktioner som oftast kommer omedvetet och spontant. 

 

Tre av våra respondenter blir inte berörda på ett så pass djupt plan. Cecilia reagerar inte starkt 

särskilt ofta men sade att: 

 

”Det är klart man kan bli upprörd och ledsen om det händer något särskilt i TV-serien man 

fastnat för” 

 

Thompson menar att en del reagerar mer än andra på vad de ser hända i TV-serien. Han hävdar 

att känslomässigt engagerade personer utrycker sig både psykiskt och fysiskt när de blir 

upprörda. Om man ser något sorgligt blir man ledsen men om man ser något roligt blir man glad 

(Thompson 2001:267-271). 

 

David håller på sin distans till TV-serien, men erkänner att även han engagerar sig känslomässigt. 

Han sade:  

 

”Jag blir ju påverkad på det sättet att jag skrattar åt roliga situationer.”  

 

Pär känner sig inte direkt påverkad av det han ser. Han har tidigare nämnt att karaktärerna ibland 

beter sig på ett ”omänskligt” sätt. Vi tror att han menar att karaktärerna är extrema, de är inte som 

”vanliga” människor. De gör saker som han inte tycker känns trovärdiga.  

Anders känner att han ibland blir påverkad, men säger att känslan är större när det gäller film. 
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Han påpekar att när filmen är slut så är den slut. Har det då inte gått som han velat så finns det 

inget att göra åt det. En TV-serie är en följetong, den tar ”aldrig” slut. Saker och ting kan ändra 

sig flera gånger under TV-seriens gång. Därför blir han inte lika upprörd när det händer något han 

inte gillar i TV-serien som han blir när han ser på film. TV-serier har dock en större effekt på 

Filippa. Hon känner verkligen för karaktärerna och ser dem som sina vänner. Hon har förståelse 

för dem, men blir ändå arg när de gör fel. Ibland kan hon börja gråta över att något har hänt i TV-

serien. Förutom Thompson, som vi tidigare nämnt, har även Nordlund talat om detta fenomen. 

Han påstår att när det handlar om psykiska och fysiska reaktioner på TV-serier, såsom skratt och 

gråt, har det att göra med att man under avsnittets gång bearbetat sina egna känslor. Nordlund 

menar också att man omedvetet relaterar till det som händer i TV-serien och händer det 

exempelvis något sorgligt så gråter man ut sin egen lagrade sorg. Dessutom skriver han att om 

man är i en låg sinnesstämning när man börjar se exempelvis en komediserie så mår man bättre 

efteråt när man fått skratta lite (Nordlund, 1996:80). Vare sig man är medveten om det eller inte 

bearbetar man sina egna känslor under avsnittets gång. Även om man har ett mer distanserat 

förhållningssätt till TV-serien så sker denna bearbetning. Vilket vår distanserade tittare och 

respondent David redan inflikat då han medgav att han skrattar åt komiken i TV-serierna.  

   

Det verkar som att våra respondenter alla funderar över händelserna i TV-serien, men agerandet 

är splittrat när det gäller diskussioner i efterhand. Pär har en tendens att diskutera med sig själv 

under avsnittets gång. Han säger till karaktärerna när han tycker att de gör fel. De flesta har för 

vana att diskutera med sina kompisar, om det kommer på tal.  

 

”Jag diskuterar främst med flickvännen, varför de gjorde på ett visst sätt och hur det kommer att 

gå nu” , säger Anders.  

 

Varken David, Cecilia och Madde talar inte särskilt mycket om TV-serier, det blir inga djupa 

eller ingående samtal.   

 

”Varför skulle man diskutera en overklig karaktär, det är ju inte på riktigt. Jag blir inte förvånad 

när det händer något oväntat i TV-serierna, det är ju meningen att det ska vara så”, säger 

Cecilia. 
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Filippa är den som tänker mest på TV-serierna i efterhand. Hon sade:  

 

”Efteråt kan jag tänka på vad jag själv hade gjort i den situation jag nyss har sett. Egentligen kan 

jag tänka på det ända till nästa avsnitt. Ibland kan jag komma att tänka på gamla avsnitt och 

fundera över dem på nytt.” 

 

 Detta visar ju på att hon definitivt blir påverkad av det hon ser. Som vi nämnt tidigare, i teorin, 

kan TV-serien bli som ett andra liv. Genom TV-serierna får vi tal del av en mängd händelser, ofta 

sådant som vi själva inte ens varit i närheten av i verkligheten. Men när vi ser TV-serierna låter vi 

inte händelserna bara passera utan vidare, vi bearbetar och analyserar både under avsnittets gång 

och efteråt. Och vi funderar inte bara över just den händelse vi sett, utan över vad som kunde ha 

hänt, om det kunde ha hänt oss själva, vad vi hade gjort och så vidare. Vi tar ställning och ansvar 

för sådant som inte hänt oss och skapar åsikter. Det gäller även våra respondenter.  

När samtalen sedan tar vid efter avsnittets slut visar det på att man fortfarande är påverkad av vad 

som skett i TV-rutan (Reimer, 1996:44-45). 

 

Men varför börjar man då över huvud taget att följa en TV-serie? En anledning kan vara att TV-

serien är angelägen. Om TV-serien kommer från USA kan kritiken och recensionerna därifrån 

vara goda, och då blir förväntningarna höga i Sverige. TV-serierna kan också diskuteras mycket i 

tidningarna och huvudpersonerna hamnar på löpsedeln.  

 

”Och Idol är aktuellt, alla pratar om det. Därför måste man också följa det” , säger Filippa. 

 

Filippa berättade att hon började följa Idol eftersom alla hennes vänner gör det. Vi har tidigare 

nämnt Reimers tankar kring detta. Han menar att vad som händer i TV-serierna blir 

samtalsämnen i kompisgänget (Reimer, 1996:44-45). Vi har förstått att Filippa följer Idol för att 

kunna hänga med i diskussionerna kring programmet. De TV-serier som visas på TV blir ofta 

populära samtalsämnen bland både vänner och främlingar. Ett sätt att bryta isen, ungefär som prat 

om vädret. Filippas oskyldiga kommentar fick oss dock att fundera mer över vad som egentligen 

menas med att ”…alla pratar om det. Därför måste man följa det.” Vi har blivit mer och mer 
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beroende av alla de medier som tillkommit de senaste åren. Vi förlitar oss på att det som sägs, 

skrivs och visas är sanningen. Det är visserligen sant att folk har mindre förtroende för 

dokusåpor, kvällstidningar och dylikt. Men morgontidningen och Aktuellt anses väldigt 

trovärdigt. Dahlgren skriver att TV är en länk mellan vårt vardagsliv och de större symboliska 

systemen för socialt och politiskt liv. Han påpekar också att TV har blivit en säker zon. Precis 

som Filippa nämnde i sin kommentar skriver Dahlgren att alla ser på TV och därför är det okej. 

Han menar att man som individ måste försöka se bortom masspopulariteten, man måste se de 

intressen och makttendenser som ligger bakom, och inte förlita sig blint på de man ser  

(Dahlgren, 1995:39-45). Även Thompson talar om detta då han påpekar interaktionen som sker 

mellan medierna och mänskligheten. Han skriver att media numera äger den symboliska makten  

och därigenom har möjlighet att styra allmänhetens uppfattning om saker och ting. Det är genom 

media vi får reda på vad som händer i resten av världen, men det som media väljer att inte visa 

förblir osynligt för oss (Thompson, 2001:69-70).  
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6. Diskussion 

 

Vår tanke med denna uppsats var att uppmärksamma TV-seriernas inverkan i våra liv. Syftet var 

att se om våra respondenter upplever förhållandet mellan föräldrar och deras barn som trovärdig. 

Dessutom vill vi undersöka om man känner igen sig själv i karaktärerna och om man märker om 

och i så fall hur TV-serien lämnar ett avtryck. 

Vi använde oss ungdomar i de övre tonåren och början av tjugoårsåldern när det gällde både 

intervjupersonerna och rollkaraktärerna. Vi anser att yngre barn inte är lika medvetna om de 

budskap TV sänder ut. Vuxna människor hade varit ett alternativ, men vi beslöt oss för att ta reda 

på vad ungdomar ur vår egen generation tycker. 

Vi valde ut sex respondenter, tre killar och tre tjejer. Några har högskoleutbildning, andra inte 

och en har inte ens gått ut gymnasiet ännu. Intervjun hamnade direkt på en vänskaplig basis då vi 

kände våra respondenter sedan tidigare.  

 

Utifrån intervjuerna har vi dragit en del slutsatser gällande våra tre huvudfrågor. Den första 

frågan vi ställde oss var om våra respondenter anser sig identifiera sig med karaktärerna i TV-

serierna? 

Vi har förstått att beroende på om man har en fördjupad eller distanserad inlevelse för TV-serien 

identifierar man sig olika mycket. När det gäller våra respondenter verkar Filippa ha starkast 

inlevelse för TV-serierna. Hennes reaktioner vid TV-tittandet är både psykiska och fysiska och 

hon har därför en fördjupad inlevelse för de TV-serier hon följer. Även Madde, Anders och 

Cecilia verkar identifiera sig till en viss del, men inte lika mycket som Filippa. De håller ett visst 

avstånd till TV-serierna och har alltså en distanserad inlevelse. David och Pär verkar inte 

identifiera sig särskilt mycket alls. De båda har definitivt en distanserad inlevelse för TV-

serierna. De anser sig inte känna igen sin egen situation i TV-serierna, men det innebär inte att de 

inte påverkas av vad de ser. Vi kommer att återkomma till detta lite senare. 

 

Hur uppfattar ett antal ungdomar relationen mellan föräldrar och tonåringar i ett antal TV-serier? 

Detta var den andra frågan vi ställde oss. Våra respondenter ansåg att familjemedlemmarna i TV-

serierna hade lite väl mycket hemligheter för varandra. När dessa hemligheter sedan uppdagades 

uppstod en konflikt. De verkar också uppleva att barnen och föräldrarna står på vars en sida. 



 43 

Även om föräldrarna vill barnens bästa är det inte alltid de kommer överens. Dessutom ligger 

fokus på barnen och ungdomarna, föräldrarna är bara biroller.  

 

Vår tredje fråga var om TV-serierna leder till eftertanke och diskussion för våra respondenter. 

Vi kunde relativt snabbt avgöra att samtliga av våra respondenter mer eller mindre diskuterar det 

de har sett. När man diskuterar, i efterhand, det man sett, med sina vänner är det också ganska 

uppenbart att TV-serien lett till eftertanke. I teorin har vi läst att man som TV-tittare bearbetar 

sina egna känslor under programmets gång. Man blir också påverkad av det man ser. TV-serien 

tar upp problem och konflikter som man kanske inte själv varit med om, men tvingas ändå ta 

ställning till. Det är något som kan komma upp till diskussion efteråt, kanske i form av frågan 

”Hur skulle du ha gjort?” 

  

6.1 Problem med uppsatsen 

 

Forskningen kring medier och ungdomar är väldigt utbredd. Det är ett av de mest undersökta 

områdena inom medieforskningen. Men när det kommer till receptionsforskning kring relationen 

mellan föräldrar och deras barn i TV-serier finns det inte mycket tidigare forskning. Givetvis har 

det varit ett problem, men samtidigt känns det bra att vi berör ett ämne som inte redan är 

välutforskat. Just därför har vi valt att ha tre huvudfrågor (eftertanke, relationen mellan föräldrar 

och deras barn samt identitet) i vår uppsats då det inte hade funnits tillräckligt med litteratur för 

att enbart koncentrera oss på en av dem. 

 

Vi upplevde att våra respondenter hade mycket att säga om våra diskussionsteman. De verkade 

intresserade och engagerade i ämnet vi valt. Det fanns mycket att prata om och vi fick en hel del 

material att arbeta med. Vi sållade bort oväsentliga kommentarer och fokuserade enbart på sådant 

som kunde relateras till våra tre huvudfrågor. Egentligen hade vi bara ett problem med 

intervjuerna. Då vi inte är erfarna forskare var det inte alltid lätt att komma åt det man verkligen 

var ute efter. Vi ställde inte alltid rätt frågor och vi kom inte på de självklara följdfrågorna. Det 

var först efteråt när vi läste igenom intervjuerna som vi såg vad vi saknade. Här var det också en 

fördel att känna våra intervjupersoner, då vi lätt kunde ta kontakt med dem igen för att 

komplettera luckorna från intervjun. 
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6.2 Lärdomar 

 

Under arbetet med uppsatsen har vi självklart lärt oss oerhört mycket som vi inte visste förut. Vi 

har fått en djupare förståelse för hur individen fungerar och vilken roll TV kan spela i människors 

liv. Intervjuerna var väldigt spännande, särskilt när respondenterna kom med oväntade 

kommentarer. Vi blev till exempel överraskade av att ett par av våra respondenter anser  att det är 

lättare att känna igen vänner och familj, än sig själv, i karaktärerna man ser på TV. Innan vi 

började arbeta med C-uppsatsen tänkte vi inte så mycket på hur stor plats TV och TV-serier tar i 

våra liv. Men efter all litteratur vi läst i ämnet förstår vi att det är mycket som sker omedvetet 

inom oss.  
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Bilaga 1 

Beskrivning av TV-serier som nämns i c-uppsatsen 

 

Under intervjuerna har ett par TV-serier nämnts regelbundet när våra respondenter velat ge 

exempel eller förklara något. Dessa TV-serier är OC, That 70`s show och Gilmore Girls. Här 

nedan följer en kort sammanfattning av dessa tre serier, som nämndes mest, samt ett 

personregister. Resterande TV-serier beskrivs mer kortfattat. Beskrivningarna kommer utifrån 

vårt eget kunnande, där inte annat anges. 

 

OC 

 

OC står för samhället Orange County i Kalifornien. Där utspelar sig handlingen mellan fyra 

ungdomar och deras familjer, bosatta i den rikare delen, Newport. Följetongen är ett drama där 

intrigerna och konflikterna är många. Vi får ta del av problem med otrohet, narkotika, kärlek, 

pengabedrägeri och så vidare. Serien tar sin början när ynglingen Ryan hamnar i händerna på en 

advokat från Newport. Efter bilstöld och bråk blir han omhändertagen av advokaten och hans 

familj. 

OC startade i USA år 2003 av produktionsbolaget Television production inc och började sändas i 

Sverige år 2004 på kanal 5. (www.imdb.com samt www.kanal5.se) 

  

Ryan – Han är killen med strulig bakgrund som blir tvingad att skärpa sig när han flyttar till 

Newport. I grund och botten är han en ärlig och klok människa som växt upp under dåliga 

förhållanden. Under seriens gång kommer hans förflutna ofta ikapp honom och skapar problem.  

Marissa – Tjejen som verkar ha allt. Men inombords mår hon dåligt. Med en mamma som 

ständigt påpekar hennes fel och brister och en pappa som inte var den hon trodde söker hon 

trygghet i sina kärleksförhållanden. När det inte heller räcker tar hon till alkohol och narkotika.  

Summer – Hon utmärks till en början som en uppkäftig bimbo. Men under seriens gång lär känna 

henne under ytan. Det visar sig att hon är både smart och snäll. Hon bor med sin pappa som har 
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ett ombytligt kärleksliv.  

Seth – Den typiska nörden. Han har haft en trygg uppväxt med båda föräldrarna. Det är Seths 

familj som tar sig an Ryan. I och med det öppnas en ny värld för Seth som äntligen får mod att 

delge sina fyndiga kommentarer och åsikter för andra.  

 

Gilmore Girls 

 

I den lilla byn Stars Hollow lever Lorelai skyddat med sin dotter Rory. De två har ett speciellt 

förhållande då Lorelai är en ung mamma. Serien bygger på humor och berättar historien om deras 

förhållande. Både Rorys och hennes mammas kärleksrelationer tas upp. Även relationen till 

Lorelais föräldrar gestaltas. 

Gilmore Girls startade i USA år 2000 av produktionsbolaget Hofflund/Polone i samarbete med 

Warner Bros och började sändas i Sverige år 2001 på kanal 5. (www.imdb.com samt 

www.kanal5.se) 

 

Lorelai – Förvirrad, men framgångsrik. Påflugen och initiativrik. Hon är inte direkt mamma-

typen, men bryr sig om sig dotter mer än allt annat. Förhållandet till sina egna föräldrar, däremot, 

är krystat, då de aldrig riktigt förstått sig på hennes livsstil och de beslut hon valt att ta. 

Rory – Ambitiös och framåt, men lugnare till sättet än sin mamma. Hon medlaren som helst inte 

tar parti för något. När tv-serien tar sin början är Rory ung tonåring, sedan får vi följa henne upp 

till 20års åldern.  

  

That 70`s show 

 

Vi är i Wisconsin under 70-talet. Här får vi följa Eric, hans familj och vänner. Det är en 

komediserie som visar det vilda 70-talet. Vi får se hur nymodigheter bemöts av karaktärerna och 

hur deras relationer med varandra utvecklas. Eric och hans vänner växer upp tillsammans och ett 

stående inslag är när de sitter i en cirkel och röker på.  

That 70`s show startade i USA år 1998 av produktionsbolaget Carsey-Werner production och 

började sändas i Sverige år 2000 på tv 4. (www.imdb.com samt www.tv4.se) 
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Eric – Lite klen och töntig typ som trots fångar andra människors intresse. Bor med sina 

föräldrar, en beskyddande och glättig mamma (Kitty) samt en sträng och bitter pappa (Red). Hans 

förhållande med granntjej Donna får vi följa under tv-seriens gång. 

Donna – En tillsynes vanlig tjej, en typisk girl-next-door. En pojkflicka som under TV-seriens 

gång blommar ut.  

Kelso & Jackie – Båda är fåfänga, självupptagna och krävande. De är inte alltid så smarta och 

särskilt Kelso ses som riktigt korkad. De båda avverkar förhållande efter förhållande.  

Fez – Den mobbade utbytesstudenten. Han utsätts för alla elaka skämt. Han är galen i tjejer och 

tror att han är en casanova, men tjejerna brukar inte uppskatta hans uppvaktning.  

 

Bonde söker fru  

Svensk dokusåpa där bönder lagt ut en kontaktannons i TV. De som är intresserade fick skicka in 

svar till bönderna. Sedan fick TV-tittarna följa utvecklingen. 

 

Dawson’s Creek 

Några ungdomars vardag i en mindre ort i sydöstra USA skildras. Man får följa TV-karaktärerna 

från High school upp till college. 

 

Desperate Housewives  

Lyxiga hemmafruar boendes på Wisteria Lane gestaltas, där allt kan hända. 

 

Idol 

Den svenska versionen av dokusåpan som gjort succé världen över. Unga talanger tävlar om ett 

skivkontrakt. 

 

Joey 

Joey var från början en av karaktärerna i Vänner. När serien lades ner fick han en egen 

uppföljare. Nu får vi följa hans kamp om att slå igenom som skådespelare i Hollywood. 

 

One tree hill 

Ännu en ungdomsserie där man får följa några ungdomars liv. 
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Simpsons 

Tecknad TV-serie om familjen Simpson och deras vänner. 

Sjunde Himlen 

Vi får följa en prästfamilj i den lilla tätorten Glenoak. I familjen finns sju barn som vi får se växa 

upp. Sedan får vi även följa barnens nya familjer. 

 

Prison Break 

Burrows har blivit oskyldigt dömd till döden för ett mord. Hans smarta bror Scofield bestämmer 

sig för att hjälpa honom. 

 

Ugly Betty 

Betty får jobb på modetidningen Mode.Hon har inte de yttre egenskaperna som krävs i 

branschen, så hon får jobba hårt för att passa in. 

 

Vänner 

En komediserie om sex vänner i New York. Vi får följa dem från att de är runt 25 år och tio år 

framåt. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Den här intervjuguiden har vi haft som utgångspunkt i våra intervjuer. Men då människor är olika 

och ser på olika program samtidigt som olika situationer kan uppstå så har vi varit flexibla i 

frågeställningarna.  

 

1 Namn? Ålder? 

2 Bostad? Var bor du?  

3 Yrke? Utbildning? 

4 Hur mycket tittar du på tv? 

5 Vilka serier följer du? Varför följer du de serierna? 

6 Tycker du att du kan identifiera dig med karaktärerna?  

7 Känner du igen dina vänner/bekanta bland karaktärerna? 

8 Känner du igen familjesituationen i serierna? Varför, varför inte? 

9 Hur ser den typiska föräldern ut i tv-världen? 

10 Hur ser den typiska dottern och sonen ut? 

11 Hur gestaltas syskonskapet? Om du har syskon, känner du igen dig? 

12 Hur ser relationen ut mellan vuxna och barn i tv? Är det verklighetstroget? 

13 Brukar du diskutera karaktärerna? I vilka situationer då? 

14 Blir du engagerad i tv-programmen? Får du medkänsla med karaktärerna? 

15 Hur pass kritisk är du gentemot bilden som tv visar upp av typiska personligheter? (ex: 

den blonda bimbon) 

16 Vilken serie känner du igen dig mest i? 

17 Spelar det någon roll var serien utspelar sig? (Land) 
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Bilaga 3 
 
Sammanfattning av intervjuerna  

 
Intervju med Anders 

 

Anders följer en del av TV-serierna på grund av spänning. Hans favorit är Prison Break, som han 

tycker är intensiv. Man blir beroende av att följa tv-serien. ”Det händer någonting i varje avsnitt 

och man vill veta mer.” Andra TV-serier ser han för underhållningen och enkelhetens skull. 

 

”Om jag var tvungen att välja så jämför jag mig nog mest med Eric i That 70’s show. Han går i 

skola, har flickvän och är i min ålder”, säger Anders. Däremot tycker han inte att han känner igen 

sin kompiskrets i resten av TV-serien. Han tycker också att TV-serierna borde ge karaktärerna 

mer utmärkande drag. ”Några karaktärer borde sticka ut mer för att nå nya målgrupper.” På 

frågan om det spelar någon roll var TV-serien utspelar sig får vi svaret att det gör det till viss del. 

”Kulturen är ju annorlunda i USA, man uppför sig annorlunda.” Han tycker det skulle vara roligt 

om det gjorde en student serie i Sverige och menar att det skulle han nog kunna relatera till mer 

än amerikanska TV-serier. 

 

Anders tycker det är väldigt olika bland TV-serierna. I Sjunde himlen har familjen massor av 

hemligheter för varandra, det känner han inte igen ifrån sin egen uppväxt. I OC har Kirsten och 

Sandy ett nära förhållande till barnen och vill deras bästa. I Gilmore Girls är mamman ung, precis 

som hans egen mamma. Detta kan han relatera till. Anders tycker att föräldrarna i tv-serierna 

oftast vill barnets bästa, men är lite väl strikta. De vill prata om allt och veta allt om barnens liv. 

De är måna om barnen och lägger sig i deras relationer. ”På ett sätt stämmer det med 

verkligheten, men det kan gå till överdrift i TV-serierna.” Barnen å sin sida trotsar de välmenande 

föräldrarna. De smyger iväg på fester utan att be om lov, men i slutändan kommer det fram ändå. 

”Det är klart man har hemligheter för sina föräldrar, men det är inte alltid de kommer fram i 

verkligheten.” 
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Anders säger att han blir mer upprörd när karaktärerna i en film gör fel än i TV-serier. Detta 

beror på att TV-serier är en följetong och det finns inget slut och allt kan ändra sig både en och 

två gånger på vägen. Ett filmslut är mer definitivt.  

”Jag diskuterar främst med flickvännen, varför de gjorde på ett visst sätt och hur det kommer att 

gå nu” , säger Anders.  

Anders påstår sig inte direkt vara kritisk mot typiska rollfigurer. ”Det behövs ju vissa roller för att 

skapa konflikter. I verkligheten väljer vi själv vilka vi umgås med, så är det inte i tv-serier och 

dokusåpor.” Han pratar igen om att det skulle vara intressant med lite fler udda karaktärer i tv-

serierna. ”Ta in en goth-tjej eller nåt!”  

 

Intervju med Madde 

 

Madde följer många TV-serier, bland annat Sjunde himlen, Gilmore girls och Vänner. ”Saknar 

man själv intriger så kan man få ta del av dem i TV-serierna.”  

Madde känner mest igen sig i Vänner, eftersom hon tycker att karaktärerna är lite halvt 

hysteriska. Men hon menar att det skiftar från situation till situation. ”Vissa saker känner man 

igen, andra saker skulle aldrig kunna hända mig.” Hon tycker att det är lättare att känna igen sina 

kompisar i de olika karaktärerna. ”Det är svårt att se på sig själv objektivt, men man vet ju hur 

man själv uppfattar någon annan.” Madde engagerar sig inte lika mycket i svenska TV-serier som 

i amerikanska. Hon tycker att både skådespelare och manus ofta är dåliga i svenska TV-serier. 

Hon har inga problem med att relatera till amerikanska tv-serier. ”Vi lever i ett amerikaniserat 

samhälle, vi har tagit in kulturen och vant oss.” 

Madde tycker inte riktigt att TV-seriernas familjeförhållanden stämmer över ens med hennes 

egen familj. ”Det är mycket tonårsproblem och jag var faktiskt ganska snäll och sansad. Min 

syster däremot är värre.” TV-serierna ger trots allt en förskönad bild, anser hon. Precis som 

Anders tycker hon att det är mycket hemligheter som kommer fram i slutändan. ”I TV-serierna är 

allting svart eller vitt, verkligheten är mycket mer komplicerad. Här finns det gråzoner.” Madde 

tycker att det finns ett särskilt drag i amerikanska TV-serier, det slutar alltid lyckligt. ”Men det 

beror nog på att barnen är sådana bror duktig- ungar.” Därför känner hon inte heller igen 

syskonskapet i TV-serierna. ”De är så korrekta till och med när de är osams, de skriker inte fula 

ord till varandra som jag och min syster gör.” Madde hävdar att tv censurerar känslor. 
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Madde säger att oftast släpper hon engagemanget för TV-serien direkt efter att avsnittet är slut. 

”Men ibland frågar man sig verkligen varför någon har gjort på ett visst sätt.” Hon blir rörd och 

får medkänsla för rollfigurer som far illa och man blir förbannad om favoriten dör. 

Madde tycker att det kan bli överdrivet ibland, med karaktärerna. Hon blir särskilt irriterad på de 

blåsta eller kaxiga tjejerna i tv-serierna. Men hon förstår att man går till det extrema vid 

gestaltning för att få fram sitt budskap. ”Och nördar är ganska gulliga!”  

Madde pratar mest ytligt om TV-serierna med sina kompisar när det kommer på tal.  

 

Intervju med Cecilia 

 

Cecilia har precis flyttat in i en egen lägenhet efter att ha bott med sin pojkvän en längre tid. 

Pojkvännen hade bara Svt1, Svt 2 och tv 4, därför har hon inte följt några TV-serier den här 

hösten. ”Men jag följer Bonde söker fru”, säger Cecilia. Tidigare följde hon Dawson`s Creek.  

”Den enda TV-serie jag egentligen känt igen mig i var Dawson’s Creek. Där var 

kärleksproblemen och vardagsproblemen realistiska”, säger Cecilia. Annars känner Cecilia att 

hon kan relatera bättre till svenska TV-serier. Hon tycker att det är lättare att känna igen sig mest 

för att kulturen är så annorlunda i USA.  

Cecilia säger att precis som i verkligheten finns det konflikter i tv-serierna, men hon menar att det 

är värre på riktigt. Hon säger att TV inte visar slagsmål, det är mer så att karaktärerna bara är 

oense. ”Men TV och verklighet är ju två olika världar.” 

”Det är klart man kan bli upprörd och ledsen om det händer något särskilt i TV-serien man fastnat 

för. Man reagerar ju alltid på något sätt. Men det är ju inte så att man tänker på det länge, utan 

bara för stunden”, säger Cecilia.  

Hon brukar inte prata särskilt mycket om TV-karaktärerna med sina vänner. ”Varför skulle man 

diskutera en overklig karaktär, det är ju inte på riktigt. Jag blir inte förvånad när det händer något 

oväntat i TV-serierna, det är ju meningen att det ska vara så”, säger Cecilia. 

 

Intervju med Filippa 

 

Filippa följer ett par olika TV-serier, One tree hill, OC, Idol och Ugly Betty. Hon tycker att One 

tree hill och OC är bra och jordnära TV-serier. Trots att handlingarna är klassiska är de 
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fortfarande realistiska. Ugly Betty började hon följa eftersom recensionerna var bra. ”Och Idol är 

aktuellt, alla pratar om det. Därför måste man också följa det.” 

Filippa hävdar att det är meningen att man ska känna igen sig i TV-serierna. ”Men det är inte bara 

det att man känner igen sina och kompisars personlighetsdrag, utan man ser också drag som man 

önskar att man själv hade. Seths härliga kommentarer, Ryans tankfullhet och Marissas utseende.” 

Hon menar också att det är klart att man blir påverkad av karaktärerna. ”Man lär känna dem som 

om dem vore mina kompisar. Jag får ta del av deras hemligheter.” Filippa nämner också, precis 

som Madde, att det är lättare att känna igen sina kompisar i karaktärerna. ”Själv väljer man ju 

vem man vill vara, men kompisar kan man se på ett mer objektivt sätt.” Filippa berättar vidare 

vad hon tycker om den geografiska distansen. Hon menar att om vi hade gjort ett svenskt OC, där 

Stureplan stod i centrum hade det bara blivit töntigt. Hon tror att det är för att man kan tänka att 

”det är så där borta i USA, men inte här”. Hon menar att det finns små saker som hela tiden 

påminner en om kulturskillnaden, till exempel att karaktärerna i amerikanska TV-serier har skor 

på sig inomhus. ”Men det stör mig inte direkt, vi västerlänningar påminner ändå starkt om 

varandra. Det hade varit skillnad om TV hade sänt en japansk TV-serie. Då blir nog 

kulturkrocken större, bara språket hade stört mig.”  

Filippa menar att det är lättare att känna igen vissa karaktärsdrag än hela personligheter. Även om 

karaktärerna i OC lever ett speciellt sorts liv i lyx kan man ändå relatera till exempelvis 

föräldrarnas goda råd. I övrigt tycker hon att föräldrarna är ganska beskyddande i TV-serierna 

och de försöker nå ungdomarna även när de inte vill bli nådda. Sedan tycker hon att OC är ett 

undantag ifrån många andra TV-serier eftersom föräldrarna där har egna liv, intriger och 

konflikter. ”Annars brukar dem mest vara biroller. Som vägvisare för att leda barnen och tv-

serien rätt.” Men alla TV-serier har gemensamt att den vuxna alltid är den vuxnare och det är 

tydligt vem som bestämmer. Hon kan känna igen relationen mellan Rory och Lorelai i Gilmore 

Girls då hon också har en sorts kompisrelation med sin mamma. Hon talar också om, liksom flera 

andra av våra intervjupersoner, att det är ovanligt lite syskonkiv i tv-serierna. Hårda ord och slag 

förekommer inte och de äldre syskonen är alltid en stöttepelare för de yngre, som en 

”lillförälder”.  

”Jag kan bli väldigt påverkad känslomässigt”, säger Filippa. Hon berättar att tårarna kommer 

oväntat och då upptäcker hon att hon är ledsen. Anledningen till att hon blir upprörd är för att hon 

ser på karaktärerna som sina vänner. När dem gör självklara fel blir hon arg trots att hon kan ha 
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förståelse för varför dem gör så.  

”Efteråt kan jag tänka på vad jag själv hade gjort i den situation jag nyss har sett. Egentligen kan 

jag tänka på det ända till nästa avsnitt. Ibland kan jag komma att tänka på gamla avsnitt och 

fundera över dem på nytt”, säger Filippa. Det blir inte så mycket diskussioner med kompisarna 

dock, berättar hon. Men ibland kan det hända att hon kollar in Lunarstorms klotterplank efter Idol 

för att se vad folk har för kommentarer om avsnittet.  

Filippa menar att det är lätt att se mönstren när det gäller stereotypifiering. ”Men det är när de 

bryter mönstren som det blir intressant.” Hon berättar om exemplet OC där Summer till en början 

gestaltades som en bimbo. Det avslöjades senare i TV-serien genom SAT-proven att hon faktiskt 

var riktigt smart, vilket hon inte ens själv var medveten om. Dessutom blev hon tillsammans med 

Seth, som är den klassiska tönten. Han är tanig, har ett snett leende, han har en leksakshäst som 

han älskar och torra intressen. ”Jag tror att jag omedveten låter bli att följa TV-serier med 

extrema karaktärer.” 

 

Intervju med David 

 

David är ett stort fan av That 70’s show och dessutom följer han Joey och Simpsons. Han tycker 

att de här TV-serierna är roliga och underhållande. Han ser det som avslappning. 

David tycker inte direkt att han känner igen sig i karaktärerna. ”Personligheterna i TV-serierna är 

så överdrivna. Jag känner inte att jag kan relatera till det. Det är inte därför jag följer TV-serierna 

utan för att få skratta lite. Jag följer inga avancerade dramaserier, det blir för mycket att tänka 

på.” Han kan däremot tycka att han känner igen vissa karaktärsdrag bland sina kompisar. ”Jag 

hade en Donna som granne när jag bodde hemma, skillnaden är att jag aldrig fick henne.” Han 

har aldrig följt någon svensk TV-serie, bara dokusåpor. ”Av någon anledning blir svenska TV-

serier så töntiga och overkliga. Kanske beror det på att det är för nära en själv och att man inte 

riktigt vill ta till sig att orealistiska händelser kan hända i Sverige.”  

”Jag har lättare att känna igen resten av min familj i TV-serierna än mig själv. Min mamma är 

lika mammig som Kitty i That 70’s show. Min pappa kanske inte är lika hård som Red, men min 

syster är definitivt lika jävlig som Laurie”, säger David. Han tycker att That 70’s show sticker ut 

lite jämfört med andra TV-serier. ”Annars brukar karaktärerna inte vara så utstuderade. I andra 

TV-serier är karaktärerna mer jordnära än i That 70’s show. Men det är väl just därför jag följer 
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just den TV-serien. Jag vill att det ska vara lite utflippat.”  

David säger att han inte direkt diskuterar TV-serierna med sina kompisar. Han tror att det beror 

på att det inte finns så mycket att diskutera i efterhand när det gäller sådana enkla komediserier 

som han följer. ”Jag brukar inte direkt tänka på dem heller efteråt. Det är ju som jag sagt förut, 

poängen är lättsam underhållning inte eftertänksamhet.”  

”Jag blir påverkad på det sättet att jag skrattar åt roliga situationer. Men jag brukar ju inte direkt 

gråta när det händer något sorgligt. Jag vill känna och tror att jag har ett visst avstånd till 

karaktärerna i TV-serierna”, säger David. 

”Joey har en rättfram och slampig blond syster, hon är ju en typisk bimbo. Hennes son är en 

typisk tönt. Eric och Fez i That 70’s show är också töntar. Jackie och Kelso är korkade snyggon 

och Donna är… Eller Donna har egentligen ingen typisk personlighet. Hon är ganska vanlig”, 

säger David. Han tycker det är roligt när karaktärerna är lite speciella. Han säger att det 

överdrivna är det som gör det till något extra. 

 

Intervju med Pär 

 

OC, Prison Break, Desperate Housewives och Gilmore Girls är de serier som Pär följer. Enligt 

honom är dessa TV-serier bra, roliga och intressanta.  

 Generellt tycker Pär att samtliga karaktärer i de TV-serier han följer är nästan lite omänskliga. 

”De agerar inte så som jag skulle göra”, säger han. Inte heller känner han igen sina kompisar. 

Han tror att det beror på att det finns så mycket problem och intriger i TV-serierna, och så är det 

inte på riktigt. Han säger också att kulturella skillnader inte är något som stör honom, i alla fall 

inte när det gäller amerikanska TV-serier. 

Även när det gäller familjesituationen tycker Pär att det gestaltas felaktigt. Det är så konfliktfullt 

och Pär tror inte att det finns så mörka och djupa hemligheter i vanliga familjer. Föräldrarna i 

TV-serierna verkar bry sig antingen för mycket eller inte alls och likadant är det med 

syskonskapet. ”Antingen står de väldigt nära eller så bryr de sig inte om varandra alls. Det finns 

inget mittemellan.” Dessutom tycker han att de vuxna alltid ska verka ungdomliga i TV-serierna. 

På frågan om han engagerar sig mycket i de TV-serier han följer svarar Pär: ”Det har väl hänt, 

men inte särskilt ofta. Jag får ingen medkänsla i alla fall.” Han hävdar dock att han brukar 

diskutera med sig själv under avsnittets gång. Han vill att karaktärerna ska göra så som han 
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tycker.   

Det kan hända att Pär diskuterar TV-serierna med sina kompisar. Då pratar de om hur 

karaktärerna är och vad de har gjort på sistone.  

”Jag tror att de typiska karaktärerna forslas ut i samhället eftersom man vill vara som dem i tv-

serierna. Tänk alla småtjejer som vill vara som Marissa”, säger Pär.   

 
 


