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Abstract 
”Den berörde mig för att den berättade en historia om hur det är att vara mänsklig.” – En kvantitativ 

studie med kvalitativ analys om hur tv-serier kan användas som ett meningsskapande medel. 

 

"It moved me because it told a story of what it is to be human." – A quantitative study with a 

qualitative analysis on how television series can be used as a resource for personal meaning-making. 

 

Rebecka Åhl 

Antal sidor: 47 

 

The purpose of this study is to examine how television series can function as a resource for 

existential reflection in peoples’ lives and thus, be a tool in the creation of a personal view on 

life. Furthermore, the study aims to investigate how television series can answer existential 

matters such as life, death, conflicts and finding peace. 

 

The study was based on a survey which was answered by 82 informants and contained 42 

questions in which 38 out of these concerned television series explicitly. 25 questions were 

closed multiple choice questions and 13 were open ended qualitative questions in which the 

informants were given the opportunity to give examples of different television series and reflect 

on these. Furthermore, the analysis was based on the reception theory which states that we as 

viewers are not apathetic to what we see, but reflect on it, both consciously and subconsciously. 

The results were analyzed from a theoretical framework which categorized the answers into 

seven different ways a viewer can relate to television series.  

 

The results show that television series do function as a resource for existential reflection in the 

informants’ lives and can also be a resource for the construction of the informants’ personal 

view on life. Additionally, the results show that television series, although not always as 

explicitly, illustrate and provide answers for existential matters. 

 

Sökord: Tv-serier, livsåskådning, existentiella frågor, meningsskapande, receptionsstudie 

Keywords: Television series, worldview, existential matters, meaning-making, reception study 
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1 Inledning 

Franck och Stenmark (2016) skriver att en ”livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar 

och värderingar vi har” och att dessa dels är av stor betydelse ”för vår grundläggande förståelse 

av oss själva och av tillvaron” samt ”för hur vi handlar och lever våra liv” (ibid.:12). En 

människas livsåskådning formas och påverkas således av flertalet faktorer, vilket skulle kunna 

innefatta allt från uppväxtförhållande och social omgivning till politiska ideologier och 

religiösa åskådningar. Det är dessa faktorer som i många fall ger svar på olika existentiella 

frågor som i sin tur formar livsåskådningen. 

 

Idag växer de flesta människor i Sverige upp med en nära relation till den rörliga bilden, vilket 

innefattar film likväl som tv-serier. Nordicom-Sveriges mediebarometer 2017 (2018) visade att 

81 % av Sveriges befolkning mellan åldern 9–79 år konsumerar mediet television varje dag. 

Studien visade även att män och kvinnor mellan 15–44 år främst tittar på tv-serier när det ser 

på tv. Likväl har omständigheterna kring tv-serier kommit att förändras i och med att 

möjligheterna har utökats. På grund av internets framkomst krävs det inte längre att följa tv-

kanalernas tablå för att se en tv-serie. Idag publiceras mängder av v-serier på olika 

streamingtjänster så som Netflix, Viaplay och de olika tv-kanalernas tjänster. Utifrån 

Nordicom-Sveriges undersökning och de förändrade förutsättningarna för tv-serier kan man dra 

slutsatsen att tv-serier utgör en stor del av den svenska medborgarens vardag.  

 

Studier har visat att den rörliga bilden, liksom ovan nämnda faktorer, är en betydelsefull faktor 

i det mänskliga meningsskapandet. Haines Lyon och Marsh (2007) menar att meningsskapande 

handlar om de mänskliga processer vi utför, medvetet och omedvetet, för att förstå vilka vi är 

och förstå den värld vi lever i. Ser man detta i relation till vad Franck och Stenmark (2016) 

skriver, kan man se att det meningsskapande den rörliga bilden kan bidra till i sin tur kan bidra 

till konstruktionen av en människas livsåskådning. Dessutom skriver Axelson och Sigurdson 

att film aktualiserar ”en mängd religiösa eller existentiella frågor” och att film kan fungera 

”både som en samtidsspegel för dessa frågor […] och som resurs för vårt mänskliga sökande 

efter identitet” (2005:11). Det kan därför vara av vikt att inte enbart fokusera på faktorer så som 

politisk ideologi och religiös åskådning när man undersöker vad som influerar en människas 

livsåskådning. Den rörliga bilden är en faktor som bär minst lika stor påverkan på 

livsåskådningen och är därför viktig att kritiskt granska och undersöka. 
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Emellertid kan man se att tv-serier som rörlig bild lyser med en förhållandevis stor frånvaro i 

tidigare studier kring människor och deras relation till den rörliga bilden och jag vill mena att 

man då utesluter ett medium som har ökat och fortsätter att öka i popularitet och värde. Med 

tanke på det medielandskap som vi lever i är det av högsta vikt för religionsvetenskapen att 

undersöka hur våra livsåskådningar formas av denna exponering. Utifrån detta är min hypotes 

att tv-serier spelar en betydande roll i människors identitetsskapande och formering av 

livsåskådningar. Denna studie ämnar därför, genom en kvantitativ enkätundersökning med en 

kvalitativ analys, undersöka relationen mellan mediekonsumtionen, i detta fall tv-serier, och 

konstruktionen av en personlig livsåskådning.  

 

Vidare är studien av relevans i och med att jag studerar till ämneslärare inom religionskunskap 

och engelska med inriktning mot gymnasieskolan. Inom religionskunskapen ska livs-

åskådningar inkluderas tillsammans med olika religioner och i och med att min hypotes är att 

tv-serier spelar en betydande roll i människors identitetsskapande och formering av 

livsåskådningar anser jag det av relevans att med koppling till min framtida yrkesroll se i vilken 

utsträckning denna hypotes stämmer. Resultatet kan i sin tur peka på relevansen av att inkludera 

tv-serier i religionskunskapen, både som undervisningsverktyg, men också som analysobjekt 

och diskussionsunderlag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt tv-serier uppfattas vara en resurs 

i konstruktionen av den personliga livsåskådningen. Studien kommer utföras utifrån följande 

tre frågeställningar: 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever informanterna att tv-serier spelar roll i 

skapandet av en personlig livsåskådning? 

• Vilka existentiella frågeställningar menar informanterna har tematiserats genom tv-

serier? 

Vägledande för min studie är det receptionsteoretiska perspektivet som utgår från premissen att 

våra medvetande påverkas av mötet med den rörliga bilden. 
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2 Bakgrund 

Inom detta avsnitt kommer begreppen tv-serie samt livsåskådning att definieras samt redas ut. 

Vidare kommer den tidigare forskningen som gjorts inom liknande område att presenteras och 

diskuteras. Slutligen kommer också det teoretiska fältet kartläggas tillsammans med att 

uppsatsens teori presenteras samt diskuteras.  

 

2.1 Begreppet Tv-serie 

Studien avser med begreppet tv-serier, de fiktiva tv-serier med skådespelare som ikläder sig en 

roll, så som dramaserier, komediserier och actionserier. Detta utesluter därmed exempelvis 

dokusåpor och dokumentärer, vilka filmar verkliga människor i verkliga situationer. 

Omständigheterna kring tv-serier har kommit att förändrats med åren. Från att ha ”producerats 

för regelbunden visning i mark- eller satellitsända Tv-kanaler” till att idag, med hjälp av 

internet, i större utsträckning publiceras på tv-kanalernas egna ”video-on-demand-tjänster 

(VOD)” samt på olika ”filmuthyrartjänster”1 eller streamingtjänster (Degrell u.å.). Namnet tv-

serier kvarstår däremot, då begreppet serier används inom många olika discipliner och används 

för att beskriva många olika fenomen. Studien inkluderar därför tv-serier som publiceras på 

olika tv-kanaler, men också serier som publiceras på olika VOD-tjänster, filmuthyrartjänster 

samt streamingtjänster. 

 

2.2 Begreppet livsåskådning 

Begreppet livsåskådning är brett och kan omfatta många aspekter. Det är även ett begrepp som 

kan betyda olika saker i olika sammanhang. På grund av detta är det av relevans att en definition 

görs för den betydelse begreppet har i föreliggande studie. Nationalencyklopedin definierar 

livsåskådning som ”de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande 

frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur” (Jeffner u.å.). Vidare förklaras 

det att livsåskådning inkluderar tankar om människan och om världen, en människas 

värderingar och normer, samt en grundläggande inställning till livet. Att tillhöra en religion kan 

således vara ett sätt att få svar på dessa tankar vilket i sin tur leder till att religioner inkluderas 

inom begreppet livsåskådning. Detta går alltså i enlighet med vad Franck och Stenmark skriver 

om livsåskådning och att det ”utgörs av de attityder, föreställningar och värderingar vi har” 

(2016:12). Begreppet livsåskådning hänvisar i föreliggande studie till det ramverk en människa 

                                                 
1 Att detta begrepp används exkluderar inte att tv-serier också kan finnas tillgängliga på dessa tjänster. Vidare 

betyder det heller inte att film som medium kommer att inkluderas i föreliggande studie. 
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skapar för att få svar på grundläggande existentiella frågor samt det som utgör en människas 

förståelserum. En människas livsåskådning utgörs således av en människas värderingar, 

attityder samt föreställningar, inom vilka religion kan vara en starkt bidragande faktor. Detta är 

följaktligen dessa tolkningar av begreppet som kommer att rama in vad studien menar när 

begreppet livsåskådning omnämns samt diskuteras.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring livsåskådning och den rörliga bilden är bred och det finns många 

infallsvinklar på hur man väljer att ta sig an området. En av dessa vinklar grundar sig i 

receptionsteorin vilken vill mena på att människan interagerar med den rörliga bilden och inte 

är en passiv åskådare (Buchanan 2018). Följande avsnitt kommer att fokusera på de studier som 

faller inom receptionsstudier, vilka ämnar fånga åskådarens reflektioner och relation till den 

rörliga bilden. Inom receptionsstudier har vissa rent teoretiskt ämnat att undersöka hur den 

rörliga bilden kan relatera till en människas livsåskådning (Lyden 2003; Vaage 2009). Andra 

har istället utfört empiriska undersökningar för att studera de erfarenheter som åskådarna gör i 

relation till den rörliga bilden (Axelson 2008; Axelson 2014; Oliver & Hartmann 2010; Axner 

2006). Det som utmärker merparten av dessa studier är att det främst tenderar att ligga fokus på 

film och att tv-serier endast berörs i förbifarten eller utesluts helt. En möjlig orsak är att filmer 

i årtionden varit det stora fiktionsmediet och att tv-serier först på senare år, i och med 

framgången för streamingtjänster, blivit ett mer uppskattat fiktionsmedium. Följande avsnitt 

kommer på grund av bristande studier kring tv-serier därför också inkludera studier som 

behandlar film på grund utav att en avvägning har gjorts att dessa resultat är av relevans även 

för föreliggande studies resultat. Emellertid är det av vikt att belysa att föreliggande studie inte 

kommer inkludera film i sin undersökning.  

 

En av de studier som valt att närma sig området teoretiskt visar på hur den rörliga bilden, vilket 

i denna studie främst syftar på film, både utlöser gemensamma samt individuella känslor och 

reflektioner. Den norske filmforskaren Margrethe Bruun Vaage (2009) menar att det finns 

känslor som mer eller mindre upplevs gemensamt av de flesta åskådare på grund av att de är 

avsiktliga av filmskaparna, exempelvis att känna rädsla i en skräckfilm. Däremot finns det 

individuella reflektioner, vilka Vaage benämner som idiosynkratiska reflektioner, och som 

syftar till de individuella samt subjektiva reflektioner åskådaren gör för att själv identifiera sig 

med handlingen eller karaktärerna och som då inte nödvändigtvis är avsiktliga av filmskaparna. 

Vaage argumenterar för att upplevelsen av empati hos en åskådare gentemot en karaktär kan 
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utlösa idiosynkratiska reflektioner vilka kan leda till att åskådaren i sin tur applicerar eller 

kopplar dessa reflektioner till sitt eget liv. Vaage undersöker dessutom på vilka olika sätt film 

kan vara en copingresurs (eng. coping mechanism), alltså en resurs till att hantera krävande 

situationer kopplade till känslor eller stress. Hon förklarar hur film dramaturgiskt kan 

konstrueras så att svårare händelser i filmen strategiskt placeras närmre slutet då åskådaren är 

mer redo för det. Emellertid lägger Vaage större fokus på hur den rörliga bilden kan vara en 

copingresurs för en människas liv. När en människa möter svåra situationer, så som förlusten 

av en närstående, kan den rörliga bilden agera som ett emotionellt skyddsnät. Vaage menar att 

”[m]erely knowing that the emotional engagement is with something fictional may facilitate 

the spectator’s courage to explore emotionally problematic issues” (ibid.:171). Att applicera sin 

situation på en fiktiv situation kan alltså vara en välkommen copingresurs som kan göra att en 

människa lättare kan hantera svåra situationer eller även diskutera svåra frågor (Löfstedt 2011). 

 

Marta Axner behandlar denna idiosynkratiska tankeverksamhet i hennes konferensbidrag som 

publicerades 2006, vilken i sin tur baserades på hennes empiriska masteruppsats inom 

religionssociologi. Studien fokuserar på meningsskapande kopplat till tv-serien Sex and the City 

och använder sig av en kvalitativ metod i from av gruppintervjuer/samtal med ett fokus på sex 

och relationer i samtalet. Resultatet visar att det sker ett meningsskapande i relationen mellan 

tv-serier och åskådaren samt hur vissa informanter tycks relatera till tv-serien som en vän som 

bland annat kan ge tröst och styrka. Vissa informanter menar också att tv-serien tvingar en att 

reflektera över ens egna liv, samtidigt som tv-serien kan fylla funktionen av att vara en fri zon. 

Axner menar att det blir tydligt att informanterna använder tv-serien som ett verktyg i livet och 

”in a reflexive manner letting the many narratives of the show meet the narratives of their 

everyday life” (2006:10). Hon nämner även att studien inte kan sägas indikera att 

informanternas olika reflektioner skulle bero på potentiell religiös tillhörighet. Vad som blir än 

mer relevant för föreliggande studie är att Axner i sina förslag på fortsatta studier explicit 

nämner just tv-serier och dess relation till åskådaren som ett objekt för studie. Hon menar att 

en tv-serie har större möjligheter att göra berättelsen samt karaktärerna mer komplexa tack vara 

det stora tidsutrymmet den har i jämförelse med en film.  

 

Andra empiriska studier som använder sig av både enkäter samt individuella intervjuer och 

gruppintervjuer har visat att den rörliga bilden, i dessa fall film, både kan illustrera samt svara 

på existentiella frågor (Axelson 2008; Axelson 2014; Oliver & Hartmann 2010). Resultat av 

religionsvetaren Axelsons (2008; 2014) studier indikerar att människor använder sig av film för 
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att konstruera sin ”verklighetsförståelse, både vad gäller etiska värderingar och övergripande 

föreställningar om tillvaron” (2014:195). Vidare visar Axelsons studier att människor använder 

sig av filmens narrativa innehåll på ett idiosynkratiskt sätt och vill mena på att detta sker på ett 

personligt plan och att det är ”inbäddat i vardagens mediebruk” (ibid.) samt att film i stor 

utsträckning både kan förstärka och förankra ”föreställningar om livets mening” (Axelson 

2008:233). Det har dessutom framkommit att det inte nödvändigtvis behöver vara positiva 

känslor, kopplat till den rörliga bilden, som utlöser idiosynkratiska reflektioner. Professor inom 

media- och kommunikationsvetenskap Mary Beth Oliver och docent inom 

kommunikationsvetenskap Tilo Hartmann (2010) genomförde en enkätstudie vilken visar att 

även negativa känslor som rädsla och sorg kan ha denna idiosynkratiska påverkan på 

mediekonsumenten. Enkätstudien distribuerades till 271 studenter mellan 17–26 år där fokus 

låg på de öppna frågorna enkäten ställde. Oliver och Hartmann delade in studien i två 

fokusteman där den ena handlade och efterfrågade filmer åskådarna ansåg vara angenäma 

(pleasurable) och den andra där åskådarna ansåg filmer vara meningsfyllda (meaningful). 

Resultatet visar att det finns filmer man anser är meningsfyllda och att dessa också behandlar 

vissa existentiella teman, vilka kan hjälpa åskådaren i livet, samt trigga igång idiosynkratiska 

tankar. Samtidigt visar också studien att det finns filmer respondenterna anser som mer 

angenäma i sitt huvudsyfte och att dessa inte nödvändigtvis lyfter upp några existentiella teman 

eller utlöser idiosynkratiska tankar hos åskådaren. Emellertid visar studien att dessa 

”angenäma” men kanske inte så ”meningsfyllda” filmerna ändå kan vara en viss typ av 

”meditation” då de kan agera som ett verktyg att fly vardagen och ge åskådaren en stund av 

avslappning och lättsamhet. Axelson (2014) uppmärksammar också detta beteende och 

observerar att flera informanter uttrycker hur de vänder sig till film dagligen, för att ”komma 

till ro och slappna av” och att det kan liknas med ett ”nästan rituellt” beteende (ibid.:22). 

 

Religion och religiös tillhörighet faller inom ramen livsåskådning, och kan vara ett sätt att få 

svar på de existentiella frågor människor möts av. En av Axelsons (2008) hypoteser var att 

människor med religiös tillhörighet var mindre benägna att på ett idiosynkratiskt sätt använda 

film som ett sätt att bearbeta livsåskådningsfrågor, vilken han utformar utifrån resultat från 

”studier där organiserad kristen tro har förknippats med kraftfullt avståndstagande från spelfilm 

som fenomen” (ibid.:19). Studien visade emellertid att ingen markant skillnad kunde ses och 

att religiösa individer liksom icke-religiösa individer hade liknande benägenhet att använda film 

som ett verktyg att bearbeta livsåskådningsfrågor. Detta går i enlighet med Axners (2006) 

resultat vilka inte visade någon indikation på att potentiell religiös tillhörighet skulle spela 
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distinkt roll i de idiosynkratiska reflektionerna. Marsh (2009) menar att vad som är intressant 

är att se på vad alla åskådare, vare sig de positionerar sig som religiösa eller inte, gör med de 

filmer de ser på, vare sig dessa filmer har ett explicit religiöst budskap eller inte. Detta blir av 

relevans då enkäten efterfrågar om informanterna positionerar sig själva inom en religiös 

tillhörighet och om det då går att se indikationer på att detta skulle spela en potentiell roll i de 

reflektioner informanterna gör. 

 

Emellertid argumenterar John C. Lyden (2003) i boken Film as religion för att film i sig kan 

bära religiös funktion och att film kan bära liknande egenskaper med en organiserad religion. 

Lyden menar att det inte går att dra en tydlig gräns mellan det som normalt klassas som religiöst 

och det som inte gör det, på grund av att vi ofta kategoriserar fenomen som religiösa baserat på 

vår smala förståelse av vad religion ”är”. Dessa förkunskaper baseras också oftast på de 

religioner vi själva är bekanta med. Han vill istället mena på att även kulturella fenomen, så 

som film, kan fungera som religion. Lyden använder sig av begreppen myths (myt), morals 

(moral) och rituals (riter) som analys- och kategoriseringsverktyg, och undersöker genom dessa 

olika genrer samt filmer inom dessa hur de kan fylla religiös funktion. Lyden lyfter i och med 

detta än mer den mening och funktion den rörliga bilden kan ha för dess åskådare, till den 

utsträckningen att den kan bära religiös mening och funktion. Emellertid väljer Lyden att göra 

en textanalys istället för en receptionsstudie och menar att det är genom att teoretiskt studera 

”texten” vi kan få tag på bärande funktioner som för en åskådare kan ta ett religiöst anspråk. 

Empiriska studier med fokus på åskådaren och den rörliga bilden har redan visat vissa tendenser 

till att film kan ha en näst intill religiös funktion, om än implicit. Tidigare nämndes hur 

Axelsons (2014) resultat visade på att film kan för vissa vara ett verktyg till att dagligen slappna 

av och Axelson likställer detta med ett rituellt beteende. Väljer man då som Lyden (2003) att 

se riter som ett kriterium för hur den rörliga bilden kan fylla en religiös funktion kan man se en 

indikation på att så är fallet.  

 

Flera av dessa studier visar att omständigheterna kring tittandet på den rörliga bilden har 

kommit att förändras. Axelson (2014) och Aveyard (2016) menar båda att från att ha varit en 

aktivitet många människor gjorde tillsammans i det offentliga, förflyttas nu istället tittandet mer 

och mer till det privata enskilda hemmet. Aveyard (2016) lyfter att förändringen inte bara har 

skett kring vart man utför själva tittandet, utan uppmärksammar samtidigt att den estetiska 

linjen som förr kunde separera film från tv-serier, nämligen att filmer ofta var mer påkostade 

och då också av högre kvalitet, suddas ut mer och mer. tv-serier har idag ofta en större budget 
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vilket i sin tur ökar kvalitén. Detta menar Aveyard, kan vara en anledning till att vi idag kan 

observera en större popularitet när det kommer till sträcktittande av tv-serier och det faktum att 

det blir vanligare att avsätta tiden för att se en eller flera säsonger av en tv-serie. Jag vill mena 

att denna observation av omständigheterna kring tv-serier, trots att det inte är huvudfokus för 

Aveyards studie, pekar än mer på behovet av empiriska undersökningar kring åskådarens 

relation med tv-serier och hur dessa, precis som film, kan svara på existentiella frågor och bidra 

till konstruktionen av en människas livsåskådning. 

 

2.4 Teoretiskt sammanhang  

Att studera åskådarens upplevelse av den rörliga bilden är invecklat på grund av att mycket sker 

utanför åskådarens aktiva medvetenhet. Marsh (2009) menar att det kanske är först när 

åskådaren blir förfrågad att förklara sin upplevelse av den rörliga bilden och reflektera över det 

som skett, som hen också aktivt blir medveten om det som eventuellt skedde. Jag vill mena att 

det också här skulle kunna skapas meningssammanhand som inte existerade innan 

informanterna fick frågan ställd till sig. Vidare menar Marsh att fokus för studiet av åskådarens 

upplevelse är det som hen uttrycker i studien, vare sig det var den ursprungliga tanken eller inte, 

då den uttryckliga tanken är den enda studier kan nå. Däremot utesluter inte det faktumet att 

människor skapar mening genom den rörliga bilden. 

 

2.4.1 Teoretisk ram 

De flesta studier kring åskådarens upplevelse av den rörliga bilden har som grundläggande bas 

receptionsteorin, vilken menar att vi inte är passiva åskådare. Receptionsteorin hävdar att film, 

eller tv-serier inte bär någon egentlig mening i sig själv utan att meningen skapas i relationen 

mellan den rörliga bilden och åskådare. Likaså formas vår tolkning av den rörliga bilden av de 

kontexter vi rör oss inom (Buchanan 2018). Wolfgang Iser menar även att vi konstant formar 

tankar och bilder utifrån det vi läser, men att det krävs att vi aktivt får tag på dessa tankar och 

bilder för att på så sätt kunna göra mer moraliska och etiska reflektioner (här refererad i 

Buchanan 2018). Man skulle kunna säga att människor ständigt tar till sig olika intryck från det 

vi ser i interaktionen med den rörliga bilden, men att vi aktivt behöver få tag på det våra olika 

”verktyg” fångar upp för att på så sätt kunna göra moraliska och etiska idiosynkratiska 

reflektioner. Denna tanke går alltså i linje med Marsh (2009) argument kring att 

receptionsstudien får fokusera på det åskådaren uttrycker i studien, då det är mycket svårt att 

fånga de reflektioner som kom till åskådaren då tittandet tog plats, om hen inte aktivt försökte 

få tag på dessa reflektioner. 
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Staiger (2005) har formulerat fyra olika kategorier för vad för typ av relation som infinner sig 

mellan åskådaren och den rörliga bilden. Dessa kategorier menar att den rörliga bilden delvis 

kan ha ett underliggande utbildande syfte och att åskådaren är en ”tom behållare” som fylls på 

av intryck, kunskap och erfarenheter, men också ett förstärkande syfte vilket innebär att den 

rörliga bilden enbart förstärker och ytterligare implementerar de sociala strukturer som redan 

existerar. Vidare kan den rörliga bilden också ha ett medlande syfte, vilket innebär att den 

rörliga bilden blir medlaren mellan åskådarens känslor, fantasier, minnen och den sociala 

kontexten hen befinner sig i. Slutligen formulerar Staiger att den rörliga bilden har ett maktsyfte, 

i vilket åskådaren antingen medvetet kan låta sig fångas in i den värld den rörliga bilden lockar 

in hen i men då åskådaren fortfarande håller maktpositionen. Den rörliga bildens maktsyfte kan 

också leda till en vidareutveckling av det förstärkande syftet vilket än mer kan leda till att den 

rörliga bilden tar makten över åskådaren och så sätt påverkar hen åt olika håll. Samtliga av 

dessa fyra syften spelar vidare på tanken om att det sker något mellan åskådaren och den rörliga 

bilden. Jag vill mena att den rörliga bilden inte har enbart en utav dessa syften utan att det sker 

en pendling mellan dem alla beroende på vilken kontext åskådaren befinner sig inom och till 

viss utsträckning också vilken typ av rörlig bild som visas. Däremot fastställer detta det som 

receptionsteorin och de många studier som gjorts kring den rörliga bilden och åskådaren vill 

säga, att människan inte är passiv i sitt tittande utan att det uppstår en meningsskapande relation 

mellan åskådaren och den rörliga bilden. Det är inom detta teoretiska sammanhang föreliggande 

uppsats rör sig. 

 

2.4.2 Uppsatsens teori 

Föreliggande uppsats kommer att aktivt använda sju begrepp i analysen och dessa är hämtade 

från religionsvetaren Thomas Axelsons studie ”Movies and the enchanted mind: Emotional 

comprehension and spiritual meaning making among young adults in contemporary Sweden” 

(2017). Innan dessa begrepp nämns och förklaras är det av relevans att nämna två begrepp vilka 

har kommit att vara aktuella i studerandet av text, inte minst inom studier av den rörliga bilden. 

Filmteoretikern David Bordwell (1985) använder sig av begreppen syuzhet och fabula i 

utformningen av hans narrativa filmteori. Dessa begrepp kommer ursprungligen från de ryska 

formalisterna och har länge använts inom narratologin. Formalismen vänder blicken bort från 

det kontextuella sammanhanget ”texten” tar plats i och fokuserar istället blicken på texten i sig 

och dess form. I sin teori gör Bordwell ”a difference between the story that is represented and 

the actual representation of it, the form in which the perceiver actually encounters it” (ibid.:49). 
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Bordwell menar att åskådaren skapar fabulan genom att hen uppfattar olika narrativa ledtrådar 

i berättelsen och att dessa ledtrådar i sin tur är baserade på olika narrativa scheman. Han hävdar 

att den rörliga bilden följer vissa prototyper, alltså scheman som följer vissa distinkta mönster. 

Berättelserna kan alltså te sig olika i hur de framställs, men grundar sig ändå på vissa prototyper 

som i sin tur formar den faktiska framställningen. Syuzhetet i sin tur, menar Bordwell är den 

berättelse som åskådaren har tillgång till, alltså hur berättelsen framställs. Det är den detaljerade 

karaktärsfokuserade berättelsen som ger samt utelämnar information från åskådaren. Syuzhetet 

kan både hjälpa och stjälpa åskådarens konstruktion av fabulan genom att olika tydligt följa 

dessa prototyper. Bordwell hänvisar till tre olika fenomen som kopplar samman fabula och 

syuzhet vilka handlar om den narrativa logiken, tid samt rum. Det är hur syuzhetet framställer 

dessa fenomen som i sin tur påverkar framställningen av fabulan inom vilken åskådaren ges 

viss öppenhet att själv konstruera. Med det menas inte att åskådaren skapar en helt egen fabula, 

utan åskådarens konstruktion av fabulan styrs av det syuzhet som framställs. Bordwell menar 

således att berättelsens syuzhet styr ”the spectator's construction of the fabula” (ibid.:53). 

 

Axelson (2008; 2014; 2017) har i sin tur använt sig utav Bordwells tolkning av dessa två 

begrepp i sina studier. Han menar att det är inom det konstruerade fabulan vilken styrs av 

syuzhetet, åskådaren får utrymme att göra egna personliga reflektioner, vilket han benämner 

som ”extra-textualisering” (Axelson 2008:66). Axelson vill vidare mena att det inom fabulan 

finns två dimensioner, den interna och den externa. Den interna dimensionen handlar om att 

åskådaren kan bli ”absorbed by the narrative” (Axelson 2014:19). Alltså att berättelsen fångar 

in åskådaren genom olika medel, så som estetik samt berättarteknik. Den externa dimensionen 

handlar istället om förmågan att koppla narrativet till ens eget personliga liv, vilket kan handla 

om att man låter vissa händelser eller val i berättelsen att påverka situationer i ens eget liv 

(ibid.). Allt detta möts sedan av den förståelsehorisont åskådaren själv kommer med, vilka 

omdömen, övertygelser, samt känslor hen kommer med i mötet med den rörliga bilden. Det är 

fabulan som utformas utifrån styrningen av syuzhetet, och som i kombination med den interna 

och den externa dimensionen som tillsammans bildar Axelsons modell för den menings-

skapande processen i relation till den rörliga bilden (2008). Resultat från Axelsons studier visar 

att åskådare skapar en fabula med en tydlig idiosynkratisk vinkel vilken väver samman 

narrativet med subjektiva drömmar, konflikter och moraliska tankar. Axelson utvecklar således 

de välanvända begreppen syuzhet och fabula och menar att dessa i sin tur utlöser idiosynkratiska 

reflektioner (2014). 
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Utifrån denna modell har Axelson (2017) i ett senare skede formulerat fjorton dimensioner vilka 

teoretiskt kategoriserar olika typer av engagemang en åskådare kan ha till den rörliga bilden (se 

Bilaga 1). Utifrån dessa fjorton dimensioner har sju valts som är av större relevans för 

föreliggande studie. De sju dimensioner som utelämnas gör detta på två grunder. Dels för att 

omfattningen av studien inte täcker den bredd alla fjorton dimensioner fångar, samt att de valda 

sju dimensioner står i störst relevans till studiens syfte och frågeställningar. De utelämnade sju 

dimensionerna behandlar områden så som estetik, social interaktion samt kunskap kring 

skapandet av den rörliga bilden. Fastän dessa dimensioner kan vara av relevans för att fånga en 

åskådares hela upplevelse av den rörliga bilden har avvägningen gjorts att de är sekundära i 

relation till de sju som valts ut vilka ses som primära i relation till föreliggande studie. Det sju 

valda dimensionerna får i sin tur agera som en teoretisk kategorisering för de svar enkäten 

renderar. De kommer även agera som analysverktyg för den typ av svar enkäten ger. Jag har 

översatt Axelsons (2017) sju dimensioner till adekvata svenska översättningar och kommer 

nedan nämna dessa begrepp samt en förklaring över vad begreppen omfattar.  

 

Den kontemplativa dimensionen syftar till de stunder åskådaren upplever att den rörliga bilden 

kan ge stunder av lugn och frid. Den dimension jag döpt till problemlösningsdimensionen avser 

de stunder åskådaren upplever att den rörliga bilden kan illustrera olika konflikter som kan 

uppstå i det verkliga livet och då också alternativa lösningar på dessa problem. Utopiska 

dimensionen syftar till då åskådaren upplever att den rörliga bilden illustrerar eller frammanar 

drömmar man kan ha eller få om livet och den fysiska dimensionen syftar till de stunder 

åskådaren reagerar fysiskt på den rörliga bilden, så som gråt, skratt, rysningar etcetera. Den 

etiska dimensionen illustrerar istället moralfrågor, så som gott och ont och slutligen inkluderas 

verklighetsdimensionen vilken syftar till de stunder åskådaren upplever att den rörliga bilden 

illustrerar filosofiska och existentiella aspekter av livet, samt den självreflexiva dimensionen 

som avser de tillfällen åskådaren upplever att den rörliga bilden kan hjälpa en att bättre förstå 

sig själv. Dessa dimensioner kommer alltså att agera som en teoretisk mall inom vilken de olika 

svaren kan kategoriseras. Även fast svaren inte är så svartvita, utan snarare rör sig inom 

gråzonerna, kan det hjälpa att göra denna typ av kategorisering för att bättre se eventuella 

mönster och tendenser. 
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3 Material och metod 

För att kunna undersöka på vilket sätt och under vilka omständigheter tv-serier kan vara en 

resurs för människors konstruktion av en personlig livsåskådning använder föreliggande studie 

sig av en kvantitativ metod men med en kvalitativ analys. Resultatet vilar på en kvantitativ 

enkätundersökning vilken innehåller både slutna flervalsfrågor samt öppna kvalitativa frågor. I 

följande avsnitt kommer strukturen samt urvalet kring enkätundersökningen att presenteras. 

Avsnittet kommer även att presentera hur analysen har utförts samt reflektion kring den grund 

analysen vilar på.  

 

3.1 Varför enkät? 

Att använda sig av en enkätundersökning är bra då studien kan samla in svar från flera 

informanter under kortare tid. Vidare får informanterna också samma frågor ställda till sig och 

de får inga följdfrågor baserade på de svar som ges. Intervjuaraffekten minskar därmed genom 

att informanterna själva får läsa och tolka de frågor som ställs (Bryman 2011). Eftersom syftet 

för studien inte är att ge en generaliserbar bild då det handlar om subjektiva reflektioner, men 

ändå ge en bred bild, är en enkätundersökning en lämplig metod.  

 

I och med att omständigheterna kring tv-serier är föränderliga är inte syftet att finna fullt 

representativa resultat. De tv-serier som finns tillgängliga är under ständig förändring i och med 

att det löpande produceras nya tv-serier. Likväl kan inte syftet med studien vara att finna 

representativitet då fokus ligger på de enskilda informanternas idiosynkratiska reflektioner 

vilket leder till att svaren är unika för varje informant. Det är av relevans att lyfta att en 

enkätundersöknings kvantitativa material ofta kan komma att bli tunt i relation till kvalitativa 

svar. I och med att en enkätundersökning förmå nå den bredare bilden förloras samtidigt visst 

djup. Emellertid vill jag mena att en kvantitativ undersökning trots det kan ge en indikation på 

mönster vilka i sin tur går att analysera, samt att de svar som ges i de kvalitativa frågorna är 

högst relevanta att analysera trots att de inte är utvecklade i samma utsträckning de skulle vara 

i exempelvis en intervju. I föreliggande uppsats är emellertid en enkätundersökning relevant då 

den dels ledde till att fler informanter kunde inkluderas i resultatet och på så sätt ge en bredare 

bild, samt att en enkätundersökning också är en lämplig metod i relation till den omfattningen 

uppsatsen täcker. 
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3.2 Enkäten 

Jag använde mig av enkätverktyget Survio för att samla in samt sammanställa resultatet. 

Enkäten (se Bilaga 2) bestod av 42 frågor, där 38 frågor behandlade tv-serier explicit. Av dessa 

38 frågor var 25 slutna flervalsfrågor för att kunna kartlägga en kvantitativ bild av människors 

relation till tv-serier. I de slutna kvantitativa frågorna gavs informanterna sex olika 

svarsalternativ vilka var: stämmer inte alls, stämmer ganska dåligt, stämmer varken bra eller 

dåligt, stämmer ganska bra, stämmer helt och hållet samt vet ej. Det finns fördelar och 

nackdelar med att erbjuda informanterna ett mittenalternativ, i detta fall i form av ”stämmer 

varken bra eller dåligt”. Nackdelen med mittenalternativ är att det kan ge de omotiverade 

informanterna en enkel utväg i och med att de ej behöver ta ställning. Emellertid är fördelen 

med mittenalternativ att informanterna ges möjligheten att faktisk välja att det inte spelar någon 

större roll. Genom att utesluta mittenalternativet skulle enkäten tvinga informanterna att ta 

ställning vilket kan resultera i mätfel. I och med att enkäten erbjuder olika skalsteg i svaren kan 

också risken att vissa av informanterna tar till mittenalternativet reduceras (SCB 2018). Likaså 

finns det fördelar och nackdelar med att erbjuda informanterna att inte ge något svar, vilket i 

föreliggande enkät erbjuds genom svarsalternativet ”vet ej”. Nackdelen med att erbjuda 

informanterna att inte ge något svar går i enlighet med mittenalternativet, vilket är att de 

omotiverade informanterna kan se detta svarsalternativ som en enkel utväg. Emellertid är 

fördelen att informanterna likväl inte tvingas att ge ett svar som kan leda till en 

missrepresentation av resultatet samt mätfel (ibid.)  

 

Tabell 1. Exempel på frågor i enkäten 
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Vidare var 13 frågor öppna kvalitativa frågor där informanterna själva fick reflektera och 

formulera sina svar, för att på så sätt fånga upp informanternas idiosynkratiska reflektioner. 

Tabell 1 ovan visar ett exempel på hur frågorna kunde se ut. I de öppna frågorna gavs alltså 

informanterna möjlighet att ge exempel på tv-serier som på olika sätt tematiserar existentiella 

frågeställningar, samt också sätta ord på i vilken utsträckning informanterna upplever att tv-

serier spelat roll i skapandet av ens livsåskådning.  

 

Primärt utfördes en pilotstudie på de konstruerade enkätfrågorna där fyra individer bads svara 

på enkäten för att dels peka ut eventuella felskrivningar och tolkningssvårigheter av frågorna, 

samt också meddela den ungefärliga tiden det tog att svara på enkäten. Genom att först utföra 

en pilotstudie ökar kvalitén på enkäten (Bryman 2011). I och med att 12 av de 13 kvalitativa 

öppna frågorna var valbara skiftade också tiden det tog att svara på enkäten och av de fyra som 

tillfrågades tog enkäten 5–15 minuter. Efter utfallet på pilotstudien skiftades ordning på vissa 

frågor, samt att stavfel och formuleringsfel ändrades på de frågor informanterna hade 

uppmärksammat. Emellertid ändrades inga frågor då svaren från pilotstudien indikerade att 

frågorna efterfrågade det studien har som avsikt att undersöka.  

 

3.3 Genomförande 

Jag använde mig sedan av ett snöbollsurval för att välja ut den grupp enkäten skulle distribueras 

till. Ett snöbollsurval innebär att jag kan distribuera enkäten till de individer jag har tillgång till 

vilka i detta fall innefattade de jag har en direkt koppling med på sociala medier. Via dessa 

individer kan jag sedan distribuera enkäten till individer i deras närhet och på så sätt nå en 

bredare urval. Enkäten riktades till män och kvinnor mellan åldern 20 till 30. Detta urval 

baserades delvis på det resultat Nordicom-Sveriges Mediebarometer (2018) visade, nämligen 

att tv-serier står som det vanligaste män och kvinnor mellan 15–44 år tittar på när de ser på Tv 

vilket jag vill mena utgör en relevant anledning till att undersöka människor som faller inom 

denna ålder. Jag vill hävda att det är inom denna åldersgrupp det då är störst chans att fånga 

flest idiosynkratiska reflektioner kopplat till tv-serier. Emellertid avgränsades urvalet än mer 

till att rikta sig mot män och kvinnor mellan 20–30 år, däremot uteslöts inte svar från enstaka 

informanter som inte faller inom denna åldersgrupp. Att urvalet begränsades ytterligare berodde 

på att de svar som enkäten samlade in behövde stå i relevant relation till uppsatsens omfattning 

samt att denna åldersgrupp också är den grupp som visar störst mediavana samt visar störst 

användning av streamingtjänster. Detta är av relevans då en stor mängd tv-serier idag 

distribueras via streamingtjänster. Ytterligare anledning till att denna åldersgrupp valdes 
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berodde på att de är den åldersgrupp som står närmast till att ha varit elever utan att vara elever 

själva idag. I och med min framtida profession som gymnasielärare är det av relevans att koppla 

studien till den målgrupp min profession omfattar. Emellertid valde jag att inte rikta enkäten 

till gymnasieelever på grund utav att utfallet i dessa fall ofta faller på begränsat tidsutrymme i 

skolan att låta eleverna svara på enkäter. Jag vill även mena att medievanorna gällande tv-serier 

inte skiljer sig avsevärt mycket mellan de som faller precis under 20 år och de som är mellan 

20–30 år. Vidare är studiens syfte, trots min framtida profession, inte att undersöka specifikt 

elevers medievanor samt idiosynkratiska reflektioner, utan människors medievanor samt 

idiosynkratiska reflektioner, där gruppen män och kvinnor mellan 20–30 år får stå som 

representanter. Populationen var alltså i denna studie Sveriges befolkning och utifrån det 

gjordes ett urval vilket begränsades av ålder. Jag valde att inte specificera urvalet mer än ålder, 

då min avsikt inte var att fånga reflektioner inom en viss yrkesgrupp, etnisk eller religiös 

tillhörighet, eller social klass.  

 

När enkäten distribuerades inkluderades även en inledande text för att introducera informanten 

kring vem som ligger bakom studien samt vilket syfte enkäten har. Introduktionen formulerades 

på följande sätt: 

 

Hej! Denna enkät är till min C-uppsats i Religionsvetenskap, vilken handlar om 

hur serier kan fungera som ett meningsskapande medel. Med serier syftar jag på 

TV-serier med skådespelare som går in i en karaktär. Det kan vara dramaserier, 

komediserier, miniserier, såpoperor m.m. Här inkluderas därför inte 

dokumentärserier eller reality-serier. Det kan handla om både svenska och 

internationella serier. Ingen annan än jag kommer ha full tillgång till de svar som 

ges. Stort tack för din hjälp! 

 

Denna introducerande text var därför det första informanterna möttes av och var tillika den enda 

information de fick utöver de faktiska frågorna. Detta för att lämna utrymme för informanternas 

egna tolkningar och reflektioner och att minska risken för intervjuaraffekt.  

 

3.4 Analysens utformning 

Svaren från informanterna låg sedan till grund för analysen och avsikten var att så långt det är 

möjligt förstå intentionen bakom svaren, alltså komma nära det informanterna faktiskt menar. 

Emellertid används viss restriktion då jag som författare inte kan vara helt värderingsfri, utan 

bakomliggande värderingar kan ha kommit att påverka analysen (Bryman 2011). Analysen vilar 

därför på en hermeneutisk ansats vilken menar att jag som författare gör en tolkning på de svar 
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som ges och att min tolkning begränsas av mina värderingar samt min förståelsehorisont 

(Grenholm 2006). Analysen fångar alltså inte hela den bredd och djup som respondenterna 

möjligen avser, utan får enbart tag på en del av svarets fulla mening. 

 

Initialt presenterades de första resultaten från enkäten vilka omfattade de frågor som avsåg 

illustrera mönster på tv-serietittandet. Vidare strukturerades analysen i sin tur efter de sju valda 

dimensionerna: den kontemplativa dimensionen, problemlösningsdimensionen, den utopiska 

dimensionen, den fysiska dimensionen, den etiska dimensionen, verklighetsdimensionen, samt 

den självreflexiva dimensionen. Inom varje dimension presenterades vilka olika frågor som 

omfattades av respektive dimension. Resultatet från de slutna flervalsfrågor samt de öppna 

kvalitativa frågorna kopplade till dessa sammanställdes i koppling till den dimension de föll 

inom. Där det fyllde ett tydligt illustrerande syfte inkluderades även stapel- samt cirkeldiagram 

på dels de svar som gavs på de slutna flervalsfrågorna samt vilka olika tv-serier informanterna 

gav som exempel. 
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4 Analys 

Följande avsnitt kommer först att göra en generell analys av de svar som kopplas till de enkät-

frågor som inte faller inom någon av de sju dimensionerna men som ger en bild av 

informanternas tv-serievanor, samt vad som är viktigt med tv-serier och vad informanterna 

berörs av. I detta inledande avsnitt kommer det som Axelson (2014) benämner som den interna 

dimensionen att inkluderas och användas som analysverktyg. De sju följande avsnitt kommer 

att kategorisera samt analysera informanternas svar utifrån de sju olika dimensionerna 

uppsatsen använder som teori. Vissa av dessa dimensioner har enbart en tydlig enkätfråga 

kopplat till den, medan andra har flera enkätfrågor som faller inom den ramen. För att underlätta 

läsandet kommer de informanter som citeras hädanefter betecknas med ”I” följt av bindestreck 

och numret på informanten. 

 

4.1 Generell analys 

Enkäten fick totalt 82 svarande, emellertid ströks 6 informanter då dessa uppgav en ålder som 

var 7 år äldre eller mer än den efterfrågade högsta åldern. Dock inkluderades svar från 

informanter som uppgav sig vara 1, 2 eller 3 år yngre den lägsta efterfrågade ålderns, samt de 

informanter som uppgav sig vara 1, 2 eller 3 år äldre den högsta efterfrågade åldern. Denna 

avgränsning gjordes för att analysen på de kvarvarande informanterna skulle utföras på 

informanter som var så nära den efterfrågade åldersgruppen som möjligt. Totalt inkluderades 

därför 76 enkätsvar i analysen. I Tabell 2 nedan visualiseras åldern på informanterna utifrån det 

år de uppgav sig själva vara födda. 

 

Tabell 2. Informanternas ålder 
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Utifrån ovanstående tabell går det att se att 70 av informanterna uppgav sig vara födda mellan 

1999–1989 vilket är det åldersspann som omfattar åldersgruppen 20–30. Av de 76 inkluderade 

informanter identifierade sig 48 som kvinna, 27 som man, samt 1 som icke-binär. En majoritet 

av de svarande skulle positionera sig själva inom en religiös tradition (77,6 %). Denna 

anmärkningsvärt höga siffra skiljer sig från den generella svenska populationen och kan till stor 

utsträckning ha att göra med att majoriteten av de svarande informanterna hamnar inom min 

personliga umgängeskrets. I Sverige slutade man att inkludera frågor om religiös tillhörighet 

när man utförde olika folkräkningar år 1930, men då uppgav ”95,8 % av befolkningen ’ha annan 

religionsutövning än statskyrkan’” (Myndigheten för stöd till trossamfund 2019:16). Emellertid 

var många av dessa fortfarande anslutna till Svenska kyrkan. Även fast religiös tillhörighet idag 

inte efterfrågas vid folkräkningar går det emellertid att se mönster som pekar på att den religiösa 

aktiviteten i Sverige idag är låg. År 2016 kunde man se att strax över 5 % av Sveriges befolkning 

uppgav att de deltar i gudstjänst eller religiöst möte varje vecka. Strax under 30 % av 

befolkningen uppgav att de deltar i gudstjänst eller religiöst möte någon gång eller några 

gånger. Denna kategori är en hopslagning av svarsalternativen ”någon gång i månaden”, ”någon 

gång i kvartalet”, ”någon gång i halvåret” samt ”någon gång de senaste 12 månaderna” 

(ibid.:24). Jag vill mena att det är en distinkt skillnad på att gå någon gång i månaden och att ja 

gått någon gång de senaste 12 månaderna och att det kan ge en ganska missvisande bild att slå 

ihop dessa. Emellertid visar det indikationer på att den religiösa aktiviteten i Sverige är låg. 

Strax över 65 % av befolkningen uppgav att de aldrig besöker en gudstjänst eller deltar i ett 

religiöst möte, vilket understryker antagandet om att den religiösa aktiviteten i Sverige är låg 

(ibid.). Likväl visar resultat att strax under 65 % av Sveriges befolkning uppger att de aldrig 

ber, vilket vidare understryker den låga religiösa aktiviteten i Sverige (ibid.:26). Det är alltså 

anmärkningsvärt att 77,6 % av informanterna uppger sig tillhöra en religiös tradition. Vidare 

kritisk granskning av denna fråga samt diskussion kring resultatet kommer att göras i 

metoddiskussionen samt resultatdiskussionen. 

 

Utifrån svaren kan man vidare se att en klar majoritet tycker om att se på tv-serier, samt att en 

majoritet (71,1 %) svarar att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet att de ser mer 

på tv-serier än på film. Detta visar på relevansen att fokusera undersökningen på åskådarens 

relation till tv-serier. Enkäten visade dessutom att näst intill alla informanter (93,4 %) ser tv-

serier via streamingtjänster istället för på ”mark- eller satellitsända TV-kanaler” (Degrell, u.å.) 

eller DVD och Bluray. Detta går i enlighet med den förändring som skett gällande 

omständigheterna för tittandet på tv-serier. Fördelningen mellan olika genrer av Tv-serier är 
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förhållandevis jämn, men bland informanterna ligger drama, komedi, fantasy och romantik 

högst på föredragna genrer.  

 

Enkäten visade att de flesta anser att tv-serier är underhållning eller ett sätt att fly från vardagen, 

medan minst antal anser att tv-serier kan svara på frågor. De flesta av informanterna väljer 

dessutom helst att se tv-serier hemma i soffan. Informanterna fick frågan ifall de helst ser tv-

serier själva eller med andra, där det fick välja att antingen svara ”själv” ”med andra” eller 

”spelar ingen roll”. Tabell 3 nedan visar att resultatet blev följande; 

 

Tabell 3. Omständigheter kring tittandet på tv-serier 

 

 

En majoritet svarade alltså att det inte spelar någon roll om man ser en tv-serie själv eller med 

andra. Samtidigt är det en nästa intill lika fördelning mellan de som visar en föredragen 

omständighet. Det går alltså inte att se något tydligt mönster på en föredragen omständighet 

kring tittandet på tv-serier. 

 

Innan jag går in på de sju olika dimensionerna vill jag först beröra den frågan som undrade ifall 

informanterna sett en tv-serie som berörde dem. En majoritet av informanterna (82,9 %) svarade 

att det stämmer ganska bra eller helt och hållet att de sett en tv-serie som berör, vilket kan ses 

illustrativt i Tabell 4 nedan. Jag vill hävda att denna anmärkningsvärda siffra visar hur tv-serier 

har förmågan att beröra minst lika mycket, om inte mer, än film och att det på grund av detta är 

värt att undersöka vad det är som åskådarna tar till sig från dessa tv-serier. 
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Tabell 4. Tv-seriers förmåga att beröra 

 

 

 

Utav de 63 informanter (80,5 %) som svarade att det stämmer ganska bra eller helt och hållet 

att de sett en tv-serie som berör gav 56 av dem ett svar i den valfria kvalitativa frågan där de 

fick möjlighet att ge exempel på en tv-serie samt en reflektion kring detta. Det var alltså 88,89 

% av de som ombads svarade som också gjorde det. Svaren som gavs innehöll att alltifrån basala 

vardagssituationer till mer komplexa människoöden och samhällsproblem kunde beröra dem. 

Jag vill mena att svaren på denna fråga ger tydliga exempel på det som Axelson (2014) 

benämner som den interna dimensionen. Denna dimension syftar till att åskådare fångas av 

filmen eller tv-serien vilket jag menar är tydligt att flera av informanterna blir. Svaren visade 

bland annat en informant som uttrycker att hen berörs av många olika tv-serier på grund utav 

att hen fastnar vid ”karaktärerna som om man skulle känna dem i verkliga livet och påverkas 

av sakerna de gör därefter” (I-3), medan en annan informant uttrycker att tv-serien Game of 

Thrones ”ofta gjort mig otroligt ledsen och väldigt glad när saker händer karaktärerna som jag 

fäst mig väldigt mycket” (I-19). Vidare uttrycker ytterligare en informant att hen berörs utav 

tv-serier ”där man lär känna personer och känner med personerna” (I-9). Flertalet av 

informanternas svar behandlar just att de berörs på grund utav att de känner med karaktärerna 

som om de kände dem i verkligheten. Att informanterna berörs till den grad att de börjar känna 

med karaktärerna, fastän det inte finns någon indikation på att informanterna inte är fullt 

medvetna om att karaktärerna är fiktiva, visar hur tv-serier i samma utsträckning som film 
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innehar förmågan att fånga åskådarna. Det visar också att åskådarna i sin tur innehar förmågan 

att relatera till tv-serier på en intern dimension och fångas av narrativet.  

 

Många av de informanter som svarade på de öppna kvalitativa frågorna gav också konkreta 

exempel på olika tv-serier kopplat till de olika enkätfrågorna. Flertalet tv-serier nämns endast 

en gång, emellertid är det tre tv-serier som sticker ut i antal gånger de blivit omnämnda. Tabell 

5 visar dessa tre tv-serier samt de tre tv-serier som kommer näst i det antal gånger de blivit 

omnämnda. Detta görs för att visualisera skillnaden: 

 

Tabell 5. Mest omnämnda tv-serier 

 

 

 

Att Game of Thrones samt Störst av allt (en. Quicksand) nämns flest är inte speciellt 

förvånansvärt. Den kritikerrosade tv-serien Game of Thrones slutgiltiga säsong kom ut under 

våren 2019 och har således visats under en period på 8 år (2011–2019). På IMDB har tv-serien 

ett snittomdöme på 9,4 av 10 vilket är ett märkbart högt snittomdöme (IMDB u.å.-a). Likaså 

släpptes den svenska ungdomsserien Störst av allt via streamingtjänsten Netflix i år, 2019. Det 

är således en ny tv-serie och på IMDB (Internet Movie Database) har tv-serien fått ett 

snittomdöme på 7,6 av 10 (IMDB u.å.-d). Att dessa två tv-serier nämns så pass många gånger 

som de görs vill jag mena går i enlighet med både deras höga omdömen på IMDB, samt att de 

har varit aktuella på olika streamingtjänster under den tid enkäten distribuerades. Emellertid är 

det anmärkningsvärt att tv-serien Vänner (en. Friends) är den tredje tv-serien som i enkät-
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undersökningen omnämns flest gånger. Vänner var aktuell mellan åren 1994–2004. Fastän tv-

serien går att se på olika streamingtjänster, via DVD/Bluray samt att den har visats på olika tv-

kanaler under åren, är det således 15 år sedan den slutgiltiga säsongen släpptes. Sin ålder till 

trots har tv-serien ett snittomdöme på 8,9 av 10 på IMDB, vilket är en anmärkningsvärt hög 

siffra (IMDB u.å.-f). Fastän sista säsongen på Vänner är 15 år äldre än Störst av allt samt 7 år 

äldre än första säsongen på Game of Thrones omnämns den i enkätundersökningen 16 gånger 

vilket är lika många gånger som Störst av allt och bara två gånger färre än Game of Thrones. 

Jag vill mena att detta visar att nya tv-serier eller nya säsonger på tv-serier inte behöver leda till 

att dessa enbart nämns i en studie som fokuserar på tv-serier. Att en tv-serie är äldre leder inte 

automatiskt till att den förlorar popularitet. Liknande mönster går att se med de tre tv-serier som 

kommer näst i antal gånger de blivit omnämnda. Här finns det en internationell tv-serie som är 

förhållandevis ny (The Handmaid’s Tale 2017), en i detta fall nordisk tv-serie som också denna 

har släppts inom de senaste fem åren (Skam 2015), samt en lite äldre internationell tv-serie (One 

Tree Hill 2003). Vad som går att se är att The Handmaid’s Tale har ett lite lägre snittomdöme 

än exempelvis Game of Thrones på IMDB vilket är 8,7 av 10 trots att den första säsongen av 

The Handmaid’s Tale släpptes 6 år efter första säsongen av Game of Thrones (IMDB u.å.-e). 

Att Game of Thrones omnämns fler gånger än The Handmaid’s Tale skulle delvis kunna bero 

på skillnaden i snittomdöme på IMDB, det skulle också kunna bero på att tv-serien är nyare än 

Game of Thrones och har således inte haft lika många år på sig att öka populariteten. Emellertid 

skulle det också kunna bero på att genren inte lockar lika mycket som Game of Thones fantasy-

genre. Det är dessutom värt att lyfta att den norska ungdomsserien Skam är den fjärde mest 

omnämnda tv-serien i enkätundersökningen. På IMDB har denna tv-serie emellertid fått ett 

snittomdöme på 8,7 av 10 vilket är högre än den svenska tv-serien Störst av allt (IMDB u.å.-c). 

Att tv-serien Störst av allt till trots omnämns fler gånger än Skam skulle här kunna bero på att 

tv-serien är nyare. Slutligen kan man se att One Tree Hill omnämns tio gånger färre än tv-serien 

Vänner. One Tree Hill har på IMDB fått ett snittomdöme på 7,7 av 10 (IMDB u.å.-b) vilket är 

märkbart lägre än Vänner. Det är emellertid svårt att jämföra dessa två tv-serier då Vänner inte 

är avsedd för en viss åldersgrupp medan One Tree Hill har en yngre målgrupp i och med att den 

till en början utspelar sig under high school. Vad som är mest anmärkningsvärt att lyfta med 

dessa 6 tv-serier är att Vänner och Störst av allt som kommer på en delad andraplats har 

omnämnts 9 gånger fler än Skam som kommer på en tredjeplats. Detta illustrerar hur pass 

populära de Game of Thrones, Vänner samt Störst av Allt är bland informanterna. 
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4.2 Kontemplativa dimensionen 

Den kontemplativa dimensionen syftar till när den rörliga bilden, i detta fall tv-serier, kan ge 

åskådaren ett lugn eller en frid. Nästan hälften av informanterna (47,4 %) ansåg att det stämde 

ganska bra eller helt och hållet och att de kunde identifiera sig med det. Tabell 6 visar hur alla 

informanter svarade. 

 

Tabell 6. Tv-seriers förmåga att skänka ett lugn eller en frid 

 

 

En av de svarande menar att det handlar mindre ”om vad serien handlar om” och ”kanske mer 

att man känner sig lite ’hemma’ och inte så ensam när man kollar på Friends eller How I met 

your mother eller liknande där man får följa en vardag och se att alla människor brottas med 

samma saker. Det kan ge ett lugn/frid” (I-32). Hen tycks mena att tv-seriens syfte inte 

nödvändigtvis behöver vara lugnande, men att det kan vara lugnande i sig att få följa med vissa 

karaktärer i deras vardag. Vidare nämner ytterligare en informant att ”är en serie bra så man 

bara innesluts i den så känner man ju sig lugn och släpper vardagens egna problem” (I-20). Jag 

vill mena att en tv-serier förmåga att fånga åskådarna, vilket Axelson (2014) benämner som 

den interna dimensionen, kan vara ett medel som i sin tur kan ge åskådarna ett lugn eller en 

frid.  

 

Sju informanter nämner tv-serien Vänner (eng. Friends) som ett exempel på en tv-serie där de 

känner ett lugn eller en frid. En av dem beskriver det som ”enkelt och avkopplande” (I-81) 

medan en annan säger att ”Vänner ger mig frid och får mig att må bra” (I-64). I Tabell 7 visas 
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de olika tv-serier informanterna gav som exempel på tv-serier de anser kan ge ett lugn eller en 

frid, samt hur många gånger dessa tv-serier nämns: 

 

Tabell 7. Tv-serier som kan ge ett lugn eller en frid 

 

 

Det är anmärkningsvärt att tv-serien Vänner nämns 7 gånger då den tv-serien som nämns flest 

gånger efter Vänner enbart nämns två gånger. Vad som kan ses från detta är att tv-serien inte 

behöver ha ett tydligt existentiellt budskap för att kunna skänka ett lugn eller en frid. Likväl går 

detta i enlighet med att tv-serien också är en av de som nämns flest gånger i 

enkätundersökningen samt att den sin ålder till trots fortfarande står högt i popularitet. 

 

Vidare nämner en av informanterna hur tv-serier ofta ger ett lugn eller en frid då hen ”använt 

serier som en flykt från fysisk smärta eller ångest” (I-33). Här blir det tydligt att tv-serier 

upplevs ha en näst intill läkande effekt för vissa människor och att få fångas av en handling 

skulle kunna ses som en form av meditation vilket stämmer överens med både Axelsons (2014) 

och Oliver och Hartmanns (2010) observationer. Liknande svar kan ses hos ytterligare en 

informant som nämner att tv-serien Hilda är hens ”go to-serie på speciellt ångestiga dagar” (I-

66). Min tolkning av denne informants ordval är att ”ångestiga” är att sätt att beskriva dagar 

hen upplever ångest. Även här går det att göra en koppling till den interna dimensionen och tv-

seriens förmåga att fånga åskådarna vilket i sin tur kan ge åskådarna en flykt från smärta, men 

också en känsla av lugn eller frid. 
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4.3 Problemlösningsdimensionen 

Problemlösningsdimensionen hänvisar till de gånger den rörliga bilden kan illustrera konflikter 

man själv brottas med och i vissa fall även bidra med en potentiell lösning på konflikter. Drygt 

en tredjedel (34,5 %) av informanterna var av åsikten att tv-serier kan illustrera konflikter de 

själva brottas med. Tabell 7 visar samtliga informanters svar på frågan: 

 

Tabell 7. Tv-seriers förmåga att illustrera konflikter 

 

 

Ser man till den öppna kvalitativa frågan kopplat till denna ovanstående fråga kan man se att 

flera informanter inte ger konkreta exempel på tv-serier som kan illustrerar konflikter. 

Emellertid lyfter flera av informanterna mer utvecklade tankar kring vilket sätt en tv-serie kan 

illustrera konflikter samt i vissa fall även hjälpa till att hantera konflikter. En informant tolkade 

frågan att inte nödvändigtvis handla om konflikter mellan olika människor. Hen lyfter att 

”många serier tar upp kroppsideal” (I-15) vilket visar att denne informants tolkning av 

konflikter även innefattar de personliga inre konflikter en människa kan brottas med. En 

informant har gjort en liknande tolkning och menar att tv-serier kan lyfta ”tankar kring 

depression” (I-6) och ytterligare en informant nämner ”psykisk ohälsa” (I-28) som en konflikt 

och lyfter tv-serien 13 Reasons why som exempel. Jag vill mena att dessa informanters 

tolkningar på frågan är giltiga fastän det inte nödvändigtvis är dessa inre konflikter frågan 

främst hade i åtanke. Emellertid går det att se att exempel hade behövt lyftas om de svaren 

enbart skulle behandla konflikter mellan människor. Problematiken kring att bidra med 

exempel till en fråga är dock att informanternas svar riskeras att begränsas. Hade denna fråga 
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haft exempel kopplade till den hade exempelvis dessa två nämnda svar troligen inte inkluderats. 

Jag vill mena att det då hade varit en förlust i och med att de inre personliga konflikterna är 

minst lika mycket en konflikt som en konflikt mellan människor.  

 

Det finns emellertid informanter som också lyft exempel på mellanmänskliga konflikter. En 

informant nämner hur tv-serier ”berört krångliga familjerelationer eller saker som pågått i mitt 

äktenskap” och hur hen kunnat känna igen sig i de olika tillfällena. Informanten menar att dessa 

situationer har lett till att hen ”reflekterat över seriekaraktärernas perspektiv på särskilda 

händelser eller sätt att hantera särskilda problem” (I-33). Ytterligare flera av informanterna 

lyfter just konflikter inom familjen eller emellan partners. Det tycks utifrån dessa svar som att 

tv-serier kan illustrera konflikter man brottas med och att det tv-serierna även i vissa fall kan 

hjälpa en att hantera sina egna konflikter. En informant lyfter tv-serien El Candito som exempel 

och skriver att ”[m]ycket av det jag funderat över med hur man ska vara god och göra det ’rätta’ 

i ett korrupt politiskt system fångades upp i denna serie. Den visar på svårigheterna med det 

och hur nödvändigt det är med strategi” (I-22). Denna informant har också tolkat konflikter som 

något mellan människor, emellertid lyfter hen blicken och tar ett bredare perspektiv än inom 

familje- och vänskapsrelationer och ser istället till politiska relationer och hur man kan vara en 

god samhällsmedborgare. 

 

Tre av de tv-serier som nämns flest gånger totalt i enkätundersökningen lyfts också i denna 

fråga som behandlar konflikter. En informant nämner Skam, likaså lyfter en informant Störst 

av allt, emellertid ger dessa informanter inte någon mer utvecklande reflektion. Tv-serien One 

Tree Hill omnämns två gånger. En av informanterna lyfter att tv-serien illustrerar ”[m]änniskor 

som går igenom svårigheter” (I-37) medan en annan informant lyfter att denna illustrerar en 

”skolmiljö” (I-71). One Tree Hill är en dramaserie vilken till en början utspelar sig på en high 

school i USA där man får följa ett gäng tonåringar från tonåren och vidare in i vuxenlivet 

(IMDB u.å.-b). Jag vill mena att det är förståeligt att två informanter lyfte denna tv-serie som 

exempel då syftet är att lyfta vardagen och de svårigheter människor kan gå igenom vilka ofta 

kan inkludera många olika konflikter, som med stor sannolikhet då också kan illustrera 

åskådarens egna konflikter.  

 

Utifrån informanternas svar går det att se att flera informanter anser att tv-serier kan illustrera 

konflikter de själva brottas med. Likväl ger en del av informanterna konkreta exempel på olika 

tv-serier som gör detta och många av dessa faller inom dramagenren. 
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4.4 Utopiska dimensionen 

När det kommer till den utopiska dimensionen handlar denna om på vilket sätt rörliga bilder 

har fångat upp och aktualiserat drömmar som åskådaren har om livet. En tredjedel (31,6 %) av 

informanterna svarade att det stämmer ganska bra eller helt och hållet att de sett en eller flera 

tv-serier som de ansåg fångat upp drömmar de har om livet. Tabell 8 visar samtliga informanters 

svar på frågan: 

 

Tabell 8. Tv-seriers förmåga att fånga upp drömmar man har om livet 

 

 

I ovanstående diagram kan man se att en tredjedel valde mittenalternativet ”stämmer varken 

bra eller dåligt” till denna fråga. Detta skulle kunna indikera att det som efterfrågas är abstrakt 

och svårt att reflektera kring. Här hade det kunnat underlättas med olika exempel, emellertid 

uppstår då problematiken att de exempel som ges begränsar informanterna. Av de informanter 

som svarade att det stämmer ganska bra eller helt och hållet och sen också gav ett mer utvecklat 

svar finns det inga indikationer på att de inte förstått frågan.  

 

Sjutton informanter gav ett mer utvecklat svar eller exempel på en tv-serie. En av informanterna 

gav ungdomsserien Glee som exempel och menar att hen ”drömde mycket om att bli 

musikalartist som yngre och det var fint att se hur de kämpade och lyckades” (I-19). Detta svar 

artikulerar en konkret dröm en tv-serie har illustrerat. Liknande svar finns hos en informant som 

uttrycker att serien Silicon Valley fångade hens intresse då den handlar om ”några nördar som 

startar upp ett teknik/programmeringsföretag” (I-32). Dessa svar visar på konkreta framtids-
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drömmar man kan ha och hur tv-serier i sin tur kan illustrera dessa drömmar. Samtidigt finns 

det också svar på enkätfrågan som istället visar hur tv-serier kan illustrera mer abstrakta 

drömmar, så som drömmar om kärlek och familj. En informant uttrycker hur hen ”kan se bra 

relationer i serier som jag tänker att jag vill forma mina relationer efter” (I-20). Likaså nämner 

en informant hur tv-serien This is Us ”ger en bild av en framtid med familj på ett fint och ärligt 

sätt” (I-78). Emellertid tolkas frågan lite annorlunda av en informant som uttrycker hur tv-serien 

White Collar illustrerar drömmen ”om att vara obegränsad, oförutsägbar och alltid ha ett nytt 

äventyr på liv och död runt hörnet” och hur denna dröm ”kittlar”. Informanten uttrycker 

samtidigt hur detta ”visar upp en verklighet som jag skulle vilja testa att leva i, men som är 

väldigt långt ifrån den verklighet jag själv befinner mig i” (I-76). Här tycks tv-serien inte 

illustrera en för informanten realistisk dröm utan snarare hur den illustrerar en dröm hen vill 

pröva på för att uppleva livet som obegränsad och oförutsägbar. 

 

En informant uttrycker hur en karaktär i tv-serien Enlightened tar till yoga och alternativ 

medicin då hon drabbas av ett sammanbrott. Informanten lyfter hur detta, trots den 

komplicerade person denna karaktär visar sig vara, ändå var en tv-serie hen såg ”när jag själv 

var stressad och mådde bra av yoga” (I-54). Detta exempel visar hur en tv-serie, eller ibland en 

karaktär i en tv-serie kan illustrera drömmar som finns nära till hands och hur de i sin tur kan 

ge en person de verktyg en människa kan behöva för att hantera sin vardag. Det går utifrån 

informanternas olika svar se att drömmar kan vara både konkreta och nära till hands men att de 

också kan vara mer abstrakta, i framtiden eller enbart något man vill uppleva en kort stund. 

Likaså går det utifrån informanternas svar se att det finns tv-serier som kan illustrera detta.  

 

4.5 Fysiska dimensionen 

Den fysiska dimensionen handlar om de kroppsliga reaktioner som åskådaren har upplevt i 

mötet med rörlig media. Hälften (52,6 %) av informanterna svarade att det stämmer ganska bra 

eller helt och hållet att de har reagerat fysiskt på en tv-serie de sett. Tabell 9 nedan visar samtliga 

informanters svar på frågan. Av de svar som kom in på frågan hur man har reagerat fysiskt, var 

den mest genomgående fysiska reaktionen gråt. Vissa informanter gav exempel på tv-serier 

man gråtit till, så som Game of Thrones medan en informant skriver att hen ”gråter till allt” (I-

6). Utifrån de svar som gavs kan man se att många ofta reagerar fysiskt på olika tv-serier och 

även fast gråt tycks vara det som sticker ut är det flera som nämner att adrenalin rusar i kroppen 

eller att man får ökad puls när det sker något spännande.  

 



 

32 

 

Tabell 9. Tv-seriers förmåga att utlösa fysisk reaktion hos åskådaren 

 

 

Tabell 10 nedan visar att gråt tycks vara den vanligaste fysiska reaktionen. Emellertid nämns 

också exempel på andra fysiska reaktioner. Tre informanter nämner en ökning av adrenalin som 

en fysisk reaktion. En nämner att tv-serien 24 har utlöst ”adrenalin när det hände saker” (I-37), 

medan en annan nämner att actionserier kan utlösa att ”man blir lite andfådd och får adrenalin-

påslag” (I-24). 

 

Tabell 10. Fysiska reaktioner till tv-serier 
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Att nästan 50 % av informanterna svarade att det inte stämmer alls, stämmer ganska dåligt, 

stämmer varken bra eller dåligt eller att de inte vet om de reagerat fysiskt på en tv-serie är värt 

att kritiskt granska. Det kan mycket väl vara så att många av dem inte har reagerat fysiskt på en 

tv-serie de sett. Emellertid är det också viktigt att se kritiskt på hur frågan ställs då den 

potentiellt kan begränsa vad informanterna ser som fysisk reaktion. Denna typ av kritisk 

granskning är relevant till varje fråga, däremot blir den särskilt tydlig här då det är en så stor 

andel som anser sig inte ha reagerat fysiskt. Vad som hade kunnat hjälpa här är att distribuerat 

exempel på vad för fysiska reaktioner det kan handla om, dock kan det samtidigt begränsa 

svaren. Emellertid visar de svar som getts på den öppna frågan kopplat till fysisk reaktion att 

många förstod vad det kunde innebära och inkluderade samtidigt ett brett urval av fysiska 

reaktioner. Alltifrån att gråta till att man skäms eller ryser till en tv-serie.  

 

4.6 Etiska dimensionen 

Den etiska dimensionen syftar till hur den rörliga bilden kan illustrera moralfrågor och hur det 

kan leda till individuella reflektioner kopplat till sådana moralfrågor. Det är framförallt två 

frågor i enkäten som berör den etiska dimensionen och dessa efterfrågar ifall informanterna sett 

en tv-serie som de anser illustrerar det de själva anser är det goda respektive det onda. En dryg 

tredjedel (32,9 %) svarar att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet att de sett en 

tv-serie som de anser illustrerar det goda. Det är emellertid fler (40,8 %) som svarar att det 

stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet på att de sätt en tv-serie som de anser 

illustrerar det onda. Tabell 11 och 12 visar samtliga informanters svar på frågorna ifall de sett 

en tv-serie som på ett särskilt sätt illustrerar det goda respektive det onda. 

 

Kopplat till frågan om informanterna sett ett tv-serie som på ett särskilt sett illustrerar vad de 

anser är det goda svara en informant att tv-serien Lilla huset på prärien trots att karaktärerna 

inte är perfekta, får illustrera en god familj som får vara en moralisk förebild på grund av att de 

”strävar efter att göra det som är rätt i den situation de befinner sig i” (I-22). Likväl nämner en 

informant hur tv-serien Parks and Recreation illustrerar det goda i och med att ”[d]e kämpar 

för miljön på ett humoristiskt sätt, samtidigt som de har andra värderingar som jag värdesätter” 

(I-50). Dessa svar visar på att det goda kan vara både abstrakt så som moral och att göra rätt 

samtidigt som det goda också kan vara mer konkret så som att kämpa för miljön. 
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Tabell 11. Tv-seriers förmåga att illustrera det goda 

 

 

Tabell 12. Tv-seriers förmåga att illustrera det onda 

 

 

Fyra informanter lyfter hur tv-serien Game of Thrones kan illustrera vad de anser är det goda. 

Emellertid visar svaren på en viss komplexitet och lyfter hur tv-serien inte nödvändigtvis visar 

en svart-vit bild av det goda och det onda, utan snarare hur den vrider och vänder på detta 

koncept och att en karaktär man först trodde var god, kan bli ond och tvärtom. En informant 

lyfter hur tv-serien ”visar på att ’de goda’ inte alltid är de goda och saker som får en att fundera 
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på vem som räknas som god” (I-66). Likväl nämner ytterligare en informant hur tv-serien 

”ställer gott mot ont hela tiden, fast där de vänder på det emellanåt, så den som var ond blev 

god, och tvärtom” (I-24). Vidare ger 5 informanter Game of Thrones som förslag på en tv-serie 

de ser illustrerar vad de anser är det onda. En informant uttrycker följande: ”Om en serie har så 

mycket ondska brukar jag inte titta på den. Game of Thrones slutade jag titta på efter 20 

minuter” (I-22). Ytterligare en informant nämner hur tv-serien illustrera ondska genom 

”karaktärer som använder makt för att trycka ner andra” (I-10). Emellertid finns det inte här 

samma typ av nyanserade svar och de svar som ges är kortare och mer direkta. Detta skulle 

kunna bero på att denna fråga ställs efter frågan som behandlar det goda vilket skulle kunna 

leda till att informanterna anser att de redan gett ett reflekterande svar. Dock vill jag mena att 

denna tolkning enbart faller in på en av informanterna som enbart ger ett kort svar, då hen 

svarade Game of Thrones med en tillhörande reflektion i frågan som behandlade det goda. De 

andre fyra informanterna skulle kunna vara av åsikten att det inte behövs ett mer utförligt svar 

och att tv-serien enligt dem tydligt illustrerar det onda. 

 

Flera informanter lyfter svar som inte rör tv-serien Game of Thrones. En av informanterna lyfter 

hur hen sett en ”hel del serier som visar det onda så på ett omvänt sätt ser man ju det goda 

liksom” (I-36). Att det finns indikationer på att fler tv-serier illustrerar det onda mer än det goda 

bekräftas också i att fler av informanterna dels svarar att de sett en tv-serie de anser illustrerar 

det onda, men också att fler informanter har utvecklade svar på detta och fler exempel på 

specifika tv-serier. Tjugosju av informanterna ger olika exempel på tv-serier och flera av dem 

förklarar även på vilket sett dessa tv-serier illustrerar det de anser är det onda. Ondska tycks, 

utifrån de svar som ges, vara mer explicit och att det finns tydliga exempel på vad som klassas 

som ont, så som ”människor som gör onda saker mot oskyldiga” (I-37), ”brott och mord” (I-

47) samt ”karaktärer som bara bryr sig om sig själva” (I-43). Jag vill mena att en tolkning av de 

svar som ges på dessa två frågor är att informanterna tycks finna det lättare att formulera tydliga 

exempel på vad de anser är det onda samt att de har lättare att ge exempel på olika tv-serier. 

Det goda i sin tur tycks i flera fall vara mer komplext men att det kan exempelvis handla om att 

”det goda, rättvisan, segrar till slut” (I-68).  

 

4.7 Verklighetsdimensionen 

Verklighetsdimensionen syftar, som tidigare nämnts, till de stunder åskådaren upplever att den 

rörliga bilden illustrerar filosofiska samt existentiella aspekter av livet. Denna dimension är i 

sin helhet mer komplex då det kan innefatta många olika delar och jag vill mena att den på flera 
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sätt går samman med nästkommande dimension vilket är den självreflexiva dimensionen. 

Exempelvis frågar en av enkätfrågorna ifall det finns en tv-serie som hjälpt dem hantera döden. 

Denna fråga till sin karaktär faller inom det filosofiska och existentiella området, samtidigt är 

det också en fråga som tillfrågar en viss form av självreflexivitet. På grund av detta kommer 

frågan behandlas inom den självreflexiva dimensionen men det betyder inte att den utesluts från 

verklighetsdimensionen. Vidare vill jag även mena att majoriteten av de svar som getts i 

enkäten, vare sig det är svar på frågor om döden, konflikter eller frid, hamnar inom 

verklighetsdimensionen då samtliga rör sig inom det filosofiska och existentiella området i 

livet. 

 

Emellertid frågade en av enkätfrågorna explicit ifall informanterna anser att en tv-serie kan 

hjälpa till att bearbeta existentiella frågor. På detta svarade hälften (51,3 %) att det stämmer 

ganska bra eller stämmer helt och hållet. Tabell 13 illustrerar samtliga informanters svar kopplat 

till denna fråga.  

 

Tabell 13. Tv-seriers förmåga att bearbeta existentiella frågor 

 

 

Denna fråga hade inte en öppen fråga kopplat till den, däremot inkluderar enkäten två andra 

frågor som skulle kunna kopplas till denna dimension. Dessa frågor kan också, precis som 

frågan gällande döden, behandlas inom den självreflexiva dimensionen, men jag har valt att 

behandla dem inom verklighetsdimensionen. Till att börja med efterfrågade en av enkätfrågorna 

ifall det finns tv-serier som formulerat saker för en som man själv inte kunnat sätta ord på men 
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som stämmer med hur man ser på livet. Här svarade lite mer än en femtedel (22,4 %) att det 

stämmer ganska bra eller helt och hållet. Tabell 14 nedan illusterar vad samtliga informanter 

svarade. 

 

En av informanterna nämner till denna frågan tv-serien The Handmaid’s Tale som exempel och 

delger hur den, trots att den illustrerar en dystopi, samtidigt kommer ”väldigt nära sanningen i 

hur människor och grupper kan styra över andra”. Hen menar dessutom att en tv-serie kan vara 

ett ”sätt att få stöd och formulera sina egna åsikter” (I-69), vilket tillsammans med ovanstående 

formulering stämmer in på verklighetsdimensionen. Ytterligare en informant lyfter tv-serien 

Skam som exempel och menar att ”Sanas killes bild av religion” stämmer överens med hur hen 

ser på livet. Vad informanten hänvisar till i detta sammanhang är en manlig hur denna karaktär 

är uppvuxen i ett muslimskt hem men hur han när tv-serien utspelar sig uttrycker att han inte 

tror på någon högre makt på grund utav att alla religion hävdar att de har rätt och enligt honom 

på grund av sin övertygelse sprider hat till alla andra för att det har ”fel” och ger människor 

ångest. Han uttrycker även hur han har valt att ta det bästa av religioner vilket kan vara att visa 

omtanke om andra människor (Andem 2017). Dessa svar visar hur tv-serier kan illustrera synen 

man har på livet som då stämmer överens med ens eget liv. Emellertid visar en annan informants 

svar att tv-serier också kan ge ”en inblick i liv som skiljer sig mycket från det man själv lever” 

(I-77), vilket också kan ha filosofisk samt existentiell karaktär.  

 

Tabell 14. Tv-seriers förmåga att formulera saker man själv inte kan sätta ord på 
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Den andra frågan som kan kopplas till en filosofisk och existentiell problematik är enkätfrågan 

som efterfrågar om informanterna sett en tv-serie de anser illustrerar försoning och förlåtelse. 

Här svarar en dryg tredjedel (34,2 %) att det stämmer ganska bra eller helt och hållet och de tv-

serier som ges som exempel visar på en stor bredd. Tabell 15 illusterar samtliga informanters 

svar. Det är alltifrån mer lättsamma tv-serier så som Vänner och Glee till tyngre tv-serier så 

som Breaking Bad och Störst av allt. En informant lyfter tv-serien One Tree Hill och hur denna 

illustrerar ”[h]ur the bad guy faktiskt på ett realistiskt sätt kan få försoning och en ny chans i 

livet” (I-20). En annan informant lyfter tv-serien El Candito som exempel och pekar på hur 

karaktären ”Diana Laura förlåter och försonas med att hennes man blev mördad” (I-22). Dessa 

svar visar hur en tv-serie kan illustrera både förlåtelse och försoning mellan olika individer men 

också hur en tv-serie kan illustrera hur en människa kan få förlåtelse och försoning med sig 

själv och något man gått igenom.  

 

Tabell 15. Tv-seriers förmåga att illustrera försoning och förlåtelse 

 

 

Vidare lyfter också en informant hur det funnits tv-serier när förlåtelse och försoning inte vart 

dess ”huvudsyfte” men att ”något avsnitt här och där i serier har tagit upp det” (I-70). Jag vill 

mena på att detta svar sätter fingret på just tv-serier. På grund av sin långa visningstid har tv-

serier inte samma behov som exempelvis film att illustrera ett tydligt genomgående tema. 

Istället kan det vara enskilda avsnitt eller händelser som illustrerar flera olika teman men som 

en informant lyfter, att många ”brukar landa i något gott” (I-61). 
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4.8 Självreflexiva dimensionen 

Den självreflexiva dimensionen hänvisar till hur den rörliga bilden explicit kan utlösa 

idiosynkratiska reflektioner och hur dessa kan hjälpa en människa att bättre förstå sig själv. 

Som ovan nämnt går denna dimension på många sätt ihop med föregående då många av de tv-

serier som kan utlösa idiosynkratisk reflektion samtidigt är av en filosofisk och existentiell 

karaktär då de omfamnar livet och döden. Det jag har gått efter när jag har valt vilka frågor som 

explicit faller inom denna dimension är ord som kräver någon form av medvetenhet kring vad 

man själv tycker, tänker och vill. Det handlar alltså om frågor som berör tv-serier som inspirerat 

mig till att ändra mina livs-vanor, tv-serier som hjälpt mig hantera döden, samt tv-serier som 

förändrat min syn på livet. 

 

Jag vill mena att samtliga frågor och svar som ställts i enkäten rör sig inom den självreflexiva 

dimensionen då de alla handlar om att se till sin egen uppfattning om tv-serier kopplat till olika 

aspekter. Emellertid avser den självreflexiva dimensionen samtidigt en viss medvetenhet i 

reflektionen samt att man tydligt kopplar det till att bättre förstå sig själv, vilket inte alltid är 

nödvändigt för flera av de frågor som ställts. Det skulle däremot kunna vara så att enkäten i sig 

har ökat självreflexiviteten hos flera av informanterna vilket Marsh (2009) menar på ofta sker. 

Tabell 16, 17 samt 18 illustrerar vad samtliga informanter svarat gällande dessa tre frågor. 

 

Tabell 16. Tv-seriers förmåga att inspirera förändring i livet  
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Tabell 17. Tv-seriers förmåga att illustrera sätt att hantera döden 

 

 

Tabell 18. Tv-seriers förmåga att förändra ens syn på livet 

 

 

Ser man till de frågor som kopplas till denna dimension kan man se att något mer än en fjärdedel 

av informanterna (26,3 %) anser att en tv-serie inspirerat dem till att ändra sina livs-vanor. 

Enbart 12 informanter har svarat på den öppna kvalitativa frågan kopplat till om tv-serier har 

inspirerat till förändrade livs-vanor. Här uttrycker en informant hur tv-serien Black Mirror fått 

hen att inse att ”[j]ag vill inte vara fast i min telefon” (I-67) vilket visar på en konkret förändrig 

informanten vill göra. En annan informant väljer att inte ge något exempel på en specifik tv-
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serie men skriver att tv-serier generellt inspirerat hen till att ”inte ta livets motgångar så hårt 

utan se framåt och ha överseende med mina medmänniskors misstag” (I-68). Detta svar 

indikerar mer på en abstrakt förändring hen vill göra och berör mer en förändrad attityd. 

Ytterligare en informant berör just attityd och menar att tv-serien Orange is the New Black fick 

hen att ändra ”synen på vad jag vill låta påverka mig i vardagen” (I-31). 

 

Följande fråga behandlar huruvida tv-serier hjälpt informanterna att bättre hantera döden. Till 

denna fråga svarar en tiondel (10,5 %) att det stämmer ganska bra eller helt och hållet. En 

informant lyfter att ”det är bra att se andra hantera sorg”, fastän det är fiktion då det kan hjälpa 

hen att ”förstå hur olika jag och mina vänner hanterar det” (I-20). Två informanter lyfter tv-

serien The Good Place som exempel på en tv-serie som hjälpt dem att hantera döden. En av 

informanterna lyfte hur tv-serien ”har fått mig att fundera en hel del på döden. Men mest att jag 

vet att jag kommer till himlen då jag tror på Jesus Kristus. Jag behöver inte fundera på om jag 

är god eller ond osv. Vilket genererat att jag inte är rädd för döden” (I-12). Den andra 

informanten som också lyfter The Good Place som exempel menar på hur tv-serien ”[f]år livet 

efter detta att kännas ’roligare’” (I-67). Två informanter lyfter emellertid hur filmer genererat 

sådana reflektioner för dem mer än tv-serier. Detta kan ha att göra med att tv-serier inte alltid 

har ett lika tydligt genomgående tema som filmer ofta har. Samtidigt kan också den långa 

visningstiden som sprids ut på en längre tid hos tv-serier påverka att vissa intryck inte stannar 

lika länge hos åskådaren innan ett nytt intryck tar över vilket kan påverka den självreflexiva 

reflektionen. 

 

Slutligen inkluderades dessutom frågan om och i så fall hur tv-serier förändrat informanternas 

syn på livet. På denna fråga svarade nära en femtedel (18,5 %) att det stämmer ganska bra eller 

helt och hållet. Nästan en tredjedel (28,9 %) svarade att det varken stämmer bra eller dåligt och 

närmare hälften (43,5 %) svarade att det inte stämmer alls eller ganska dåligt. Emellertid kan 

man hos de informanter som gav mer utvecklande svar se tendenser till självreflexivitet. 

Exempelvis skriver en informant hur tv-serien Grey’s Anatomy fått hen att ”fundera på hur 

saker och ting fungerar i verkliga livet” (12) samt att reflektera över relationer och hur hen vill 

leva sitt liv. Andra uttrycker också att tv-serier inspirerat till en större ”tacksamhet” (I-59), till 

att ”bli mer positiv” (I-19) samt fundera kring ”moral och vad som räknas som något värdefullt 

i detta liv” (I-22). En informant tar med ett citat från tv-serien Unbreakable Kimmy Schmidt 

som säger ”you can do anything for 10 seconds” (I-67). Jag vill mena att detta visar hur denna 

tv-serien, eller snarare en karaktär från tv-serien, inspirerat informanten till att förändra hur hen 
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ser på livet. Detta betyder inte att informanten hade en totalt motsatt syn på livet innan men 

troligen har detta citat haft en viss inverkan på informanten i och med att hen med stor 

sannolikhet kommer ihåg det utantill. Det är alltså inte speciellt många informanter som anser 

att tv-serier har inspirerat till nya livs-vanor, hjälpt dem hantera döden samt förändrat deras syn 

på livet, emellertid visar de svar som informanterna ger en tydlig självreflexivitet. 
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5 Diskussion 

Diskussionen delas upp i tre avsnitt, där det ena kritiskt ser på val av metod samt enkätens 

utformning. Följande avsnitt kommer att knyta an resultatet från enkätundersökningen till det 

syfte och frågeställningar som ställts. I detta avsnitt kommer även tidigare forskning att vävas 

in och agera som bollplank i diskussionen för att på så sätt se ifall föreliggande uppsats visar 

liknande mönster med tidigare studiers resultat. Följande kommer även en reflektion göras om 

vad resultatet skulle kunna ha för betydelse kopplat till skolans värld. Som jag nämnde i 

inledningen är detta av relevans då min utbildning kommer att ge mig en lärarexamen med 

inriktning på religionskunskap och engelska för gymnasiet. Slutligen kommer ett avsnitt vilket 

reflekterar kring vidare forskning som skulle kunna utföras i relation till föreliggande studie. 

 

5.1 Metoddiskussion  

I och med att föreliggande studie avser att fånga informanternas idiosynkratiska – individuella 

samt subjektiva – reflektioner kring till tv-serier krävs kvalitativa frågor i kombination med 

kvantitativa mätbara frågor. Emellertid visar de kvantitativa flervalsfrågorna på olika 

omständigheter kring tittandet på tv-serier. Likväl behöver informanterna också ta ställning i 

dessa frågor vilket i sin tur kan krävas viss idiosynkratisk reflektion. Svaren på de kvalitativa 

frågorna blir i sin tur tillägg till illustrationen av omständigheterna samt de ställningstagande 

informanterna ombeds göra. Svaren på de öppna frågorna blir dessutom ett sätt att försöka få 

tag på informanternas formulerade idiosynkratiska reflektioner.  Effekten av att fokus ligger på 

idiosynkratiska reflektioner samt att studien fokuserar på tv-serier, vilket är ett föränderligt 

medium kan det leda till att reliabiliteten minskar. Reliabilitet handlar i grunden om att samma 

undersökning skulle kunna utföras två gånger, vid olika tillfällen, på samma urvalsgrupp och 

generera liknande resultat. Om resultatet skiftar är tillförlitligheten av informanternas svar 

svagare (Bryman 2011). Bryman lyfter dessutom att validiteten av studien är viktig att ta i 

beaktning då den avser kontrollera att de frågor som ställs faktiskt frågar det de avser. Jag 

upplevde att validiteten på enkätfrågorna till stor utsträckning var hög. Utifrån de svar som gavs 

tycks informanterna ha uppfattat frågorna korrekt vilket i sin tur stärker validiteten av 

enkätfrågorna. Däremot behöver jag även här använda viss restriktion då mycket kan ske mellan 

min som författares formulering av frågorna samt informantens tolkning av dessa frågor. Vissa 

svar på enkätundersökningen visade indikationer på att några informanter tolkat en fråga 

annorlunda, eller upplevt osäkerhet kring vad frågan egentligen avsåg. Ett tydligt exempel går 

att se när det gäller frågan ifall informanterna reagerat fysiskt på en tv-serie de sett. Viss kritik 
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har riktats redan i analysen där det nämns att det är värt att kritiskt granska frågan så nära hälften 

(49,4 %) svarar att det inte stämmer alls, stämmer ganska dåligt, stämmer varken bra eller dåligt 

eller vet ej. Kopplat till denna fråga kan det ha varit fördelaktigt att bidra med exempel på vad 

en fysisk reaktion kan vara, då en informant uttrycker följande: ”Fysiskt som i att man skäms, 

räknas det?” (I-54). Emellertid inkluderar informanten ett par fysiska reaktioner till i sitt svar 

och uppger att hen upplevt dem allihop vilket ger viss indikation på att hen lyckades att tolka 

frågan riktigt. Att ge exempel på fysiska reaktioner kunde istället för att vara hjälpsamt, 

begränsa informanterna i vad de kan anse vara en fysisk reaktion. 

 

På de frågor som hade en kvantitativ fråga samt en kvalitativ fråga kopplade till varandra 

efterfrågade enkäten att de informanter som valde svarsalternativen ”stämmer ganska bra” eller 

”stämmer helt och hållet” i sin tur skulle ge exempel på en tv-serie detta stämde in på samt om 

möjligt utveckla svaret något. Här visade resultatet att antalet svar på de öppna kvalitativa 

frågorna inte stod i relation till det antal informanter som valt ”stämmer ganska bra” eller 

”stämmer helt och hållet”. De öppna frågorna var valfria för att de informanter som inte ombads 

svara på dessa ändå skulle vara tvungna att göra det. Att dessa frågor var valfria ledde således 

till att de informanter som svarade ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet” kunde 

välja att inte ge ett mer utvecklande svar.  Detta utfall ledde till att många reflektioner inte lyftes 

fram och således förlorades visst resultat. För att ändra detta utfall hade det, om möjligt, kunnat 

användas ett verktyg som ”tvingar” den informant som svarar ”stämmer ganska bra” eller 

”stämmer helt och hållet” att ge ett mer utvecklat svar. Emellertid behöver detta inte garantera 

att de svar som ges är av relevans då det enbart krävs att en bokstav skrivs i svarsrutan. Jag vill 

därför utgå ifrån att de informanter som ansåg sig ha reflektioner kopplade till frågan var de 

reflektioner studien ser som relevanta att analysera. 

 

Enkätens två sista frågeställningar bad informanterna att svara på om de ansåg sig tillhöra en 

religiös tradition samt om de gjorde det, vilken tradition de skulle positionera sig inom. Utifrån 

de svar enkäten samlade in är det tydligt att frågan inte är utformad på ett sådant sätt att den 

frågar vad den egentligen avser. I och med frågan ville jag se hur många av informanterna ansåg 

sig vara religiösa (alternativt troende), men på grund av att frågan inte efterfrågade religiositet 

utan huruvida man positionerar sig själv inom en religiös tradition blev utfallet inte fullt så 

specifikt som den primära avsikten var. Vissa informanter uttryckte att de positionerar sig själva 

inom den kristna traditionen men att de inte anser sig själva vara religiösa. Detta visar därmed 
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att det finns informanter som svarat ja på frågan om de positionerar sig själva inom en religiös 

tradition men inte ser sig som religiös, vilket var den egentliga avsikten med frågan.  

 

5.2 Resultatdiskussion med koppling till tidigare forskning och teori 

Utifrån analysen går det se att flera av de svarande informanterna, i enlighet med receptions-

teorins grundtanke, inte är passiva åskådare av tv-serier. Tvärtemot visar flera av svaren från 

informanterna på hur tv-serier spelar en roll i skapandet av en livsåskådning, samt att tv-serier 

kan tematisera existentiella frågor. Dessa två områden omfattar de tre frågeställningarna som 

studien avser besvara. Att tv-serier spelar en roll i skapandet av en livsåskådning ska emellertid 

inte likställas med att en tv-serie utgör en persons livsåskådning. Som nämndes i inledningen 

skriver Franck och Stenmark (2016) att en ”livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar 

och värderingar vi har” (ibid.:12). När resultatet från studien visar på att tv-serier kan influera 

en persons livsåskådning betyder det snarare att tv-serier ligger till grund för, samt influerar 

deras attityder, deras föreställningar samt deras värderingar. Likväl innebär inte resultatet att 

tv-serier alltid och på ett explicit sätt tematiserar en eller flera existentiella frågor. Det innebär 

snarare att det i en tv-serie kan finnas tillfällen då en eller flera existentiella frågor tematiseras 

explicit och implicit. 

 

De sju olika dimensionerna fungerade som ett konkret kategoriseringsverktyg, samt hjälpte i 

analysen av informanternas svar. Dessa dimensioner agerade som en teoretisk mall för att lättare 

kunna spåra mönster samt tendenser och de olika enkätfrågorna gick i stor utsträckning att 

placera in i dessa olika dimensioner. Emellertid kan jag i efterhand se att den självreflexiva 

dimensionen inte nödvändigtvis hade behövt vara en självständig dimension, då den enligt min 

tolkning är applicerbar på samtliga dimensioner. Jag vill mena att informanternas svar alla 

visade på en viss självreflexivitet genom att de antingen illustrerade att informanterna genom 

tv-serier bättre förstår sig själva, eller att de genom att svara på enkäten själva börjar se på hur 

vissa tv-serier kan få en att bättre förstå sig själv. Att exempelvis kunna nämna olika tv-serier 

som ger ett lugn eller en frid, vilket var avsikten med den kontemplativa dimensionen, visar att 

informanterna behöver se till sig själva för att på så sätt upptäcka vilka v-serier som besitter 

förmågan att göra detta för dem. Likväl kräver den etiska dimensionen att informanterna först 

ser till vad de själva anser är ont och gott för att i sin tur kunna ge exempel på tv-serier de anser 

illustrerar detta på ett särskilt sätt. Jag vill hävda att detta visar att precis som att informanternas 

svar kan stämma in på flera dimensioner, kan också de olika dimensionerna gå in i varandra. 
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Det går inte att göra en svartvit avvägning på vad de olika delarna är utan samtliga svar och 

dimensioner rör sig snarare inom gråzonerna.  

 

Begreppen fabula samt den interna och externa dimensionen är av intresse i relation till 

resultatet. Med fabula menas i denna diskussion den fabula åskådaren själv skapar utifrån det 

syuzhet hen får tillgång till. Jag vill mena att flera av informanternas svar pekar på att de inte 

har några svårigheter att aktivera den interna dimensionen, vilken behandlar förmågan att kunna 

bli fångad av den narrativa berättelse som återges, syuzhet. Informanterna uttrycker fenomen så 

som att de känner sig ”hemma” (I-32) i en tv-serie, att tv-serier kan ge en ”flykt från fysisk 

smärta eller ångest” (I-33) eller att ”[n]är man knyter an till en karaktär och den blir ledsen så 

kan det ju hända att man gråter en skvätt” (I-66). Dessa svar och många som liknar dem visar 

att tv-serier besitter förmågan att fånga en åskådare till den grad att tv-serien kan bli ett sätt att 

släppa den verkliga världen eller att man känner med karaktärernas smärta fastän man är 

medveten om att det endast är fiktiva karaktärer med konstruerade känslor. Ser man detta 

resultat i relation till tidigare forskning, kan man se att liknande tendenser upptäckts i andra 

sammanhang. Axner (2006) ser hur tv-serien Sex and the City kan ge både tröst och styrka till 

sina åskådare. På liknande sätt finner föreliggande studies resultat stöd i Oliver och Hartmanns 

(2010) samt Axelsons (2014) studier, där båda pekar på att den rörliga bilden kan skänka 

avslappning. Att den rörliga bilden ger avslappning kan tolkas som att åskådarna låter sig fångas 

så pass mycket av den narrativa berättelsen att verkligheten i sin tur hamnar i periferin 

 

Jag vill vidare hävda att informanterna inte till samma utsträckning aktiverar den externa 

dimensionen. Det är denna dimension som avser de kopplingar åskådaren gör mellan den rörliga 

bilden och ens personliga liv. Det finns svar som indikerar att vissa informanter gör dessa 

kopplingar så som att tv-serien 13 reasons why fick en informant att ”reflektera mycket kring 

egna skoltiden och fundera över hur man kan bidra till en tryggare värld för ungdomar” (I-63). 

I detta fall fick en fiktiv berättelse appliceras på en verklig persons liv samt också influera 

potentiella framtidsval. Emellertid finns det också flera svar som pekar på att informanter inte 

gjort denna medvetna externa kopplingen. På frågan om informanterna upplevt att en tv-serie 

formulerat saker de själva inte kunnat sätta ord på men som stämmer överens med hur de ser 

på livet, svarar en informant: ”Vet att jag har sett såna serier men kan inte komma på någon nu” 

(I-11). En annan informant uttrycker följande på samma fråga: ”Oj svårt... Men är man 

analytiskt lagd kan alla serier trigga tankar. Så jag kan nog inte säga en specifik just nu. Nästan 

alla berör och inspirerar ju på ett sätt” (I-54). Dessa svar indikerar att flera informanter upplever 
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att de blir berörda av tv-serier och att det kan utlösa externa reflektioner, men att de ej gjort en 

medveten och aktiv reflektion av dessa. Det skulle kunna vara så att det först var när de blev 

tillfrågade genom enkätundersökningen som flera av informanterna började reflektera över 

dessa frågor (Marsh 2009).  

 

Enkäten visade att de flesta informanter ser tv-serier främst som underhållning. Jag vill mena 

att informanternas svar på de öppna frågorna problematiserar detta till viss utsträckning. Även 

fast flera svar tyder på att tv-serier till stor del bidrar med tillfredsställande underhållning för 

informanterna så visar också svaren att det inte behöver utesluta att de samtidigt kan utlösa 

reflektioner med idiosynkratiskt fokus, med stor sannolikhet kan en tv-serie en åskådare finner 

som tillfredsställande underhållning också stimulera den idiosynkratiska reflektionen. Jag vill 

hävda att det är för enkelt att, liksom Oliver och Hartmann (2010), dra slutsatsen att vissa rörliga 

bilder enbart är angenäma eller underhållning och att de inte utlöser meningsfyllda 

idiosynkratiska reflektioner. Det kan mycket väl vara så att huvudsyftet för filmen eller tv-

serien inte är att få åskådaren att göra idiosynkratiska reflektioner. Emellertid betyder detta inte 

att dessa idiosynkratiska reflektioner inte kan ske, i och med att det är åskådaren själv som 

utifrån det sujet hen har tillgång till, själv skapar en egen fabula (Axelson 2008). Resultatet från 

enkäten som visar att informanterna främst ser tv-serier som underhållning och minst ser det 

som ett medel att få svar på frågor vill jag hävda tyder på att det sker mer idiosynkratisk 

reflektion hos åskådarna än de själva är medvetna om. Liksom Marsh (2009) uttrycker, så kan 

det vara så att informanterna får tag på dessa idiosynkratiska reflektioner först när de blir 

tillfrågade. 

 

En klar majoritet av de svarande positionerade sig själva inom en religiös tradition (78,3 %). I 

ovanstående avsnitt granskades frågan kritiskt då vissa informanter svarade ja på frågan men 

sen förtydligade att de inte ansåg sig religiös, vilket var den egentliga avsikten med frågan. Den 

andel som resultatet därför visar placerar sig själva inom en religiös tradition behöver därför 

ses med viss kritik då andelen som faktiskt anser sig vara religiösa kan vara något mindre. 

Emellertid är det fortfarande en stor andel som anser sig vara religiösa och det är då av intresse 

att peka ut att endast ett svar har en tydlig religiös prägel. En informant svarar på frågan om de 

sett en tv-serie som hjälpt dem hantera döden att tv-serien The good place fått hen ”att fundera 

en hel del på döden”. Emellertid fortsätter informanten med att skriva att hen ”vet att jag 

kommer till himlen då jag tror på Jesus Kristus. Jag behöver inte fundera på om jag är god eller 

ond osv. Vilket genererat att jag inte är rädd för döden” (I-12). Utöver detta svar finns det inga 
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som explicit har en religiös prägel. Detta resultat visar i enlighet med tidigare forskning (Axner 

2006; Axelson 2008) att det inte går att finna någon klar indikation på att religiositet skulle ha 

en märkbar effekt på det man tittar på eller hur man reflekterar kring olika frågor kopplat till 

den rörliga bilden. Jag vill mena att tv-serier kan vara en neutral grund där alla människor, 

oavsett eventuell religiositet, kan hämta underhållning men också svar på olika existentiella 

frågor. Vidare vill jag stärka, i enlighet med vad Marsh (2009) uttrycker, att det intressanta i 

detta fall inte är hur eventuell religiositet påverkar ens reflektioner utan det intressanta är att se 

på vad människor gör med de tv-serier de tittar på. 

 

5.3 Resultatdiskussion med koppling till skolans värld 

Avslutningsvis vill jag göra en koppling mellan enkätens resultat och den relevans det har för 

min nuvarande utbildning, samt framtida profession som lärare inom religionskunskap. I och 

med att flera informanter uttrycker tankar så som att man lär känna karaktärerna och känner 

med dem, att man får större förståelse för olika typer av relationer samt att man kan få förståelse 

för den påverkan personer kan ha på ens livsval, pekar detta på att åskådarna både låter sig 

fångas av narrativet, men också kan se dessa fiktiva berättelser i förhållande till det verkliga 

livet. En informant uttrycker hur tv-serien The Sinner berörde hen genom att den  

 

berättade en historia om hur det är att vara mänsklig. Att fela och att ändå göra det som är rätt, 

där och då pga olika typer av kärlek. Hela serien är full av gråskalor, den berättar berättelsen 

på ett helt fantastiskt sätt. Man kan vrida och vända på allt och det går ändå inte riktigt att säga 

vem som är hjälte eller skurk (I-54). 

 

Jag vill hävda att denna reflektion visar hur tv-serier på ett särskilt sätt kan illustrera livet och 

vad det är att vara människa vilket i stor utsträckning omfattas av det som faller inom 

livsåskådnings-begreppet. Tv-serier illustrerar till stor utsträckning människor och det 

mänskliga livet och fastän en tv-series genre kan vara av en icke-realistisk karaktär, så som 

fantasy och science-fiction, så kan de fortfarande inkludera liknande problem en människa i 

dagens Sverige kan ställas inför. En tolkning kan dessutom vara att om en tv-series genre är av 

en icke-realistisk karaktär kan ännu tydligare accentuera vissa mänskliga dilemman. De teman 

som kan beröras av en tv-serie är därför av relevans för religionskunskapen då ämnet dels ska 

behandla ”hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling” 

(Skolverket 2011:137). Jag vill mena att det då kan vara av relevans att analysera bland annat 

de aspekter av livsåskådning som kan förekomma i tv-serier. Likväl syftar religionskunskapen 

till att eleverna ”ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 
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trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och 

leva” (Skolverket 2011:137). Religionskunskapen är ett ämne som kan komma nära eleverna 

och ibland bli svårt att samtala kring på grund av att det känns för nära. I detta fall vill jag hävda 

att tv-serier kan få vara en copingresurs för eleverna när man samtalar om svåra frågor. Vaage 

(2009) lyfter hur den rörliga bilden kan agera som ett emotionellt skyddsnät och att rikta fokus 

på fiktiva karaktärer och händelser kan vara ett sätt för många att lättare närma sig och samtala 

kring svåra frågor, vilket ofta kan vara fallet när man talar om livsåskådning och olika 

existentiella frågeställningar. En informant uttrycker explicit hur den norska tv-serien Skam 

”bearbetar olika typer av existentiella frågor som berör religion, identitet, etik och moral, 

sexualitet” (I-25). tv-serier kan därför tjäna som ett behjälpligt diskussionsunderlag. Att titta på 

tv-serier eller enskilda avsnitt från en tv-serie i klassrummet kan också tjäna som ett 

analysobjekt genom att man kan se vad för olika livsåskådningar de fiktiva karaktärerna tycks 

ha och utifrån detta se vad som kan karakterisera olika livsåskådningar.  

 

Relaterar man detta i sin tur till de olika syften den rörliga bilden kan ha, formulerat av Staiger 

(2005), vill jag mena att den i skolans värld kan fylla alla fyra syften. Fastän det primära syftet 

kan vara ett utbildande syfte eliminerar det inte automatiskt de andra tre syftena. Då skolan ska 

vila på en demokratiskt grund och vidare förmedla demokratiska världen kan det påverka 

lärares val av tv-serier till att dessa förstärker och implementerar de demokratiska värdena och 

den demokratiska strukturen. Likväl har tv-serier förmågan att fylla ett medlande syfte vari 

eleverna genom tv-serierna kan få hjälp att komma åt känslor, tankar och minnen. Detta syfte 

vill jag mena är av särskild vikt inom religionskunskapen. Det maktsyfte en tv-serie har kan 

mycket väl komma fram inom skolan, emellertid vill jag hävda att det blir än tydligare när 

åskådaren själv får välja en tv-serie som faller inom ens intresse. I och med att intresset för tv-

serien växer vill jag mena att chanserna för att tv-serien kan utöva ett maktsyfte på åskådaren 

också ökar. Åskådaren låter sig därmed fångas in av tv-serien men behåller fortfarande själv en 

del av maktpositionen i och med att hen fortfarande har kontroll över det som sker runtomkring. 

 

Utifrån ovanstående analys och diskussion går det att se att tv-serien delvis fyller många 

människors vardag, samt att den har stor potential till att delvis utlösa idiosynkratiska 

reflektioner samt också tjäna som ett värdefullt och konstruktivt verktyg i skolans värld.  
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5.4 Vidare forskning 

Fortsatt forskning inom området som berör tv-serier, livsåskådning samt existentiella frågor 

hade varit av intresse för att än mer kunna finna vad för påverkan tv-serier kan ha på människor. 

Emellertid hade det då varit intressant att utöka metoden med att använda sig av djupgående 

individuella intervjuer för att i större utsträckning kunna fånga människors reflektioner 

kopplade till tv-serier. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att låta informanterna reflektera 

kring sin favorit tv-serie och i detta fånga upp aspekter som berör livsåskådning och 

existentiella frågor. Ett annat skulle kunna vara att de istället får reflektera kring olika 

existentiella frågor och genom detta hitta exempel på olika tv-serier som tematiserar dessa eller 

att utgå från de olika dimensionerna och därigenom låta informanterna reflektera och hitta 

exempel i olika tv-serier. Genom att hålla individuella intervjuer ökar möjligheten för 

informanterna att kunna göra mer utvecklade reflektioner där de inte begränsas av korrekta 

formuleringar, visst antal ord eller bara det faktum att det tar längre tid att skriva ett visst antal 

ord än att tala dem vilket kan leda till att reflektioner glöms bort.  

 

Att hävda att tv-serier skulle kunna bära en religiös funktion skulle tillika krävas vidare mer 

djupgående studier som dels behandlar tv-serierna i sig med hjälp av textanalys, men också går 

mer djupgående in på människors reflektioner kopplade till tv-serier. Att ta en sådan vinkel kan 

också vara en intressant aspekt för vidare forskning. 
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6 Slutsats 

Min slutsats är att resultatet från enkätundersökningen visar på mönster och indikationer som 

går i enlighet med tidigare forskning. Även fast majoriteten av den tidigare forskningen 

behandlar film och antingen exkluderar tv-serier helt eller enbart nämner det i förbifarten vill 

jag mena att resultatet från dessa studier är applicerbara och relevanta för studier som mer 

explicit behandlar tv-serier. Föreliggande uppsats visade på resultat som till viss utsträckning 

går att likställas med resultat från tidigare studier, exempelvis de från Axelson (2008; 2014; 

2017). Vidare är min slutsats att denna uppsats emellertid fyller ett tomrum och jag vill hävda 

att detta tomrum är värt att undersökas mer. I och med att tv-serier tycks öka i popularitet – 

vilket bekräftas i föreliggande uppsats – är det därför naivt att inte inkludera tv-serier när man 

behandlar receptionsstudier.  

 

Min initiala hypotes var att tv-serier spelar en betydande roll i människors identitetsskapande 

och formering av livsåskådningar. Jag vill hävda att resultatet tyder på att detta är fallet och vill 

argumentera för att studien bekräftar tidigare teorier om att den rörliga bilden kan agera som ett 

meningsskapande medel. Emellertid tror jag, som ovan nämnt, att det skulle krävas än mer 

djupgående analyser av informanternas än mer utvecklade reflektioner för att kunna se till 

vilken utsträckning tv-serier spelar en betydande roll. Det går däremot att fastställa att liksom 

informanterna inte är passiva åskådare till de tv-serier de tittar på, är heller inte tv-serier enbart 

ett underhållningsmedium. Tv-serier har förmågan att djupt beröra människor och förmedla vad 

det är att vara människa. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Axelsons (2017) kategoriserade dimensioner. 
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Bilaga 2. Enkäten 
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