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Abstrakt 
Det här kandidatarbetet handlar om hur åskådares identifiering med karaktärer i tv-

serier kan vara en bidragande faktor till tv-serieberoende. Det finns ingen tidigare 

forskning kring denna typ av beroende, men paralleller går att dra till datorspels-

beroende. Alltfler studier tyder dock på att beroendet av tv-serier ökar, och faktorerna 

till det är många. Identifiering med karaktärer är en av dem, då det finns flera 

identifieringstyper och band att skapa till en karaktär.  

 

För att se om det fanns ett samband mellan identifiering och tv-serieberoende, gjordes 

ett fokusgruppsamtal med fyra medietekniska kvinnor. Deltagarna bekräftade det som 

forskare hade hävdat, och medgav att identifiering med karaktärer var en av orsakerna 

till varför de kunde känna sig beroende. Min gestaltning, en skapad musikvideo av 

Aviccis låt Addicted to you, bygger därför på tidigare forskning, men blir bekräftad 

av fokusgruppens åsikter. Det finns ett beroende - inte bara mellan karaktärer och 

karaktärer, utan också mellan åskådare, karaktärer och tv-serier.  

 

 

Nyckelord: Karaktärer, identifiering, åskådare, tv-serier, bidragande faktor, beroende 
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Abstract  
This bachelor thesis is about the viewers’ identity of TV series characters, if it can be 

a contributory key factor to TV series addiction. There is no previous research about 

this, however, some similarities can be drawn to video game addiction.  

 

By holding a focus group regarding the subject I was able to confirm what previous 

researchers had found out. The participants confessed that due to the bond they felt 

between themselves and the characters, they would feel as if they were addicted to the 

TV series they were watching.  

 

My final result is presented with my own edited music video with the track Addicted 

to you by Avicii, where I use previous research, my own research and my results to 

account during my edit. There is an addiction - not only between characters and 

characters, but also between the viewer, characters and TV series.  

 

 
Keywords: Characters, identification, viewer, contributing factor, addicted, addition   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
I sin artikel ”Unga söker hjälp för missbruk av tv-serier” ville journalisten Victoria 

Maaherra (2016, 7 januari) uppmärksamma att studenter i Lund sökte sig till 

studenthälsan för att prata. Vid samtalen uppkom ofta att tv-tittandet och 

internetanvändning var orsaken till att studenterna inte mådde bra. Det hade blivit en 

trend att missbruka tv-serietittande. Ulrika Linse Strömland, på Lunds studenthälsa 

(Maherra, 2016, 7 januari) menade att de på studenthälsan kollade av hur studentens 

livssituation såg ut, och att de samtalade om internetanvändandet, då det ofta var en 

av orsakerna till att studenterna mådde dåligt. Linse Strömland kunde konstatera att 

det ofta var tv-serier som var problemet och att orsaken var för att de är lättillgängliga 

idag. Det var enkelt för studenterna att fastna i tittandet, när det fanns flera säsonger 

tillgängliga och de ville undvika en svår uppgift. Konsekvenserna kunde till slut bli, 

enligt Linse Strömland, att studenterna inte längre orkade sköta sina studier, vilket 

ledde till att inget studiemedel fick tas och därmed blev det svårt med ekonomin. 

(Maherra, 2016, 7 januari) Även journalisten Moa Järefäll (2015, 13 februari) 

diskuterade kring tv-serieberoende i sin artikel ”Hälsorisk att kolla på tv-serier i 

sträck”. Järefäll menade att det fanns flera hälsorisker med att titta på tv-serier. Detta 

eftersom en amerikansk studie hade undersökt sambandet mellan tv-serietittande och 

depression. I studien som Järefäll refererade till, hade forskare kommit fram till att det 

fanns flera nackdelar med att titta på tv-serier. Att sitta still och sträcktitta gjorde att 

åskådarna inte rörde på sig, vilket gav effekter på deras kropp och hälsa. De blev 

mindre produktiva och stoppade samtidigt i sig onyttigheter som på lång sikt kunde 

leda till sjukdomar som fetma och diabetes.  

 

Järefäll menade att forskare dessutom hade funnit ett samband mellan tv-serietittande 

och hur belöningssystemet i hjärnan sattes igång. Det var alltså samma mekanismer 

av beroende som sattes in, som vid alkohol- och drogberoende. Resultatet av studien, 

som gjorde på 316 personer emellan åldrarna 18-29, blev att för mycket tv-tittande 

ledde till depression och ensamhetskänslor. Ofta prioriterades serien mer än andra 

viktiga saker i vardagen. Dock fanns det inte bara nackdelar med sträcktittande av tv-

serier, utan Järefäll menade på att det fanns fördelar också, dvs. den sociala biten. Att 
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titta på tv-serier gav ett behov av att delta och samtala om vad som hade setts, och 

ledde till en samhörighet. (Järefäll, 2015, 13 februari) 

 

Det finns ingen vetenskaplig forskning som påstår att tv-serieberoende existerar, men 

bevisligen finns det människor som tittar för mycket på tv-serier och att det påverkar 

dem negativt. Det blir ett missbruk - därför borde det gå att kalla det beroende. 

Termen beroende kopplas ofta samman med psykologi, men jag vill istället se det 

som ett medietekniskt beroende. Jag vill undersöka vad det egentligen är som gör att 

människor, inklusive mig själv, vill återkomma till på tv-seriers värld. Det finns säkert 

flera aspekter att titta på, men för att inte undersökningen ska bli för stor har jag valt 

att titta på om identifiering med karaktärer i tv-serier kan vara en bidragande faktor 

till beroendet. Människor har kunnat identifiera sig med karaktärer enda sedan 

såpoperans uppkomst, men frågan är hur och varför identifieringen uppstår. Eftersom 

ett beroende kring tv-serier har utvecklats och identifiering med karaktärerna länge 

har existerat, måste det finnas ett samband. Ett samband mellan att faktiskt identifiera 

sig med karaktärer och att känna sig beroende av tv-serier. 

 

1.2 Frågeställning 
Hur kan identifiering med karaktärer i tv-serier vara en bidragande faktor till tv-

serieberoende?  

 

1.3 Syfte 
Mitt syfte med det här kandidatarbetet är få en ökad förståelse kring tv-serieberoende, 

och hur identifiering med karaktärer kan vara en påverkande faktor till beroendet.  

 

1.4. Tidigare och aktuell forskning 

Nedan följer en visualisering över hur de teoretiska delarna är sammankopplade. 

Delarna diskuteras vanligtvis inte med varandra, och hör därför inte samman på ett 

naturligt sätt. Dock är de sammankopplade på ett flertal vis, och är viktiga för min 

undersökning. Därmed blir de en större del till pusslet som jag försöker lösa.  

 



	   9	  

 
Figur 1.1 En visuell representation av de teoretiska kopplingarna (Karlsson, 2016)   

 

1.4.1 Såpoperans utveckling 

Att kunna identifiera sig med karaktärer är ingenting som har upptäckts på senare tid, 

utan har funnits enda sedan såpoperans början. I sin bok ”Soap opera and women’s 

talk” diskuterar professor Mary Ellen Brown (1994) kring såpoperans, dvs. tv-seriens, 

uppkomst. Den sägs ha sin start omkring år 1930, men uppfanns inte ur ett rent 

nöjesperspektiv, utan hade istället flera funktioner. Under första världskriget, år 1914-

1918, var männen i USA tvungna att bege sig ut i kriget, och var därför tvungna att 

lämna sina jobb. För att inte samhället skulle fallera tog kvinnorna över 

industriarbetena. Därmed fick de aktivera och socialisera sig, istället för att sitta 

hemma. År 1919 återvände männen till städerna och möttes av att kvinnor hade tagit 

över deras jobb. Fackföreningar hade, vid den här tiden, valt att rikta in sina 

organisationer på skickliga män i arbetet, och krävde därför att det skulle införas en så 

kallad familjelön. Det var de skickliga männen som skulle försörja familjen, och 

kvinnorna blev därför tvungna ge upp den arbetskraft de tidigare hade varit. Från att 

ha varit sociala och effektiva i sitt arbete, blev nu kvinnorna isolerade och kunde inte 

socialisera sig. (Brown, 1994) 

 
1.4.1.1 Radiosåpoperan 

Det var egentligen där det började. I USA hade radiobolagen en önskan om att nå ut 

till hemmafruarna under, de annars så, tysta timmarna i radion. (Brown, 1994) 

Professor Robert Clyde Allen menar, i sin bok ”Speaking of soap operas” (1985), att 

staten ville få ut mer vinster och att genom reklam skulle de nå ut till en publik. Dock 

fanns det ett flertal problem – vilken typ material och reklam skulle locka 



	   10	  

hemmafruarna till att lyssna, samt vilka skulle kunna sponsra? (Allen, 1985) Brown 

hävdar att idén om att såpoperan kan ha kommit från kvinnomagasiner, då de 

regelbundet kom ut. I varje magasin kunde serier läsas men det gick också att läsa om 

situationer och emotionella frågor. Fruarna kunde på det sättet få inspiration och 

hjälp. (Brown, 1994) En berättelse, en såpopera, ansågs därför som det mest effektiva 

sättet att kunna nå ut med reklam och därmed gå med vinst. Med andra ord existerade 

såpoperan till en början endast för att sälja produkter. (Allen, 1985) 

 

Intresset vaknade när företaget Ivory använde sig av en komisk seriestripp - en rad 

serierutor i tecknat format - som berättande om den tvålintresserade familjen ”the 

Jolly family”, för att marknadsföra sin tvål. Företaget Procter & Gambles’s gjorde 

studier kring Ivorys kampanj, som visade att sända radiokampanjer med liknande 

berättelsestrukturer skulle kunna gå långt. Därför anlitades den kvinna som idag anses 

moder till genren – Irna Phillips. Tanken var att hon skulle skriva manus till en serie 

kallad Painted Dreams, som skulle handla om familjen Suddses. (Brown, 1994) År 

1930 började det sändas 15 minuter långa shower med familjen Suddses, vilket snabbt 

blev en succé. Phillips skrev också manus till Today’s Children och de båda showerna 

ansågs vara säljande drama, där säljargumentet var inskrivet i dramat.  Manus-

skaparna Ann och Frank Hummert tog nästa steg, då de lämnade säljdramat och 

istället skrev berättelser som bl.a. Backstage Wife och The Romance of Helene Trent. 

Berättelserna, eller såpoperorna, handlade främst om vad kvinnor kände. Detta var ett 

fungerande koncept, så runt år 1936 hade Phillips börjat använda samma teknik i sin 

nya dramaserie The Guidning Light. (Brown, 1994) Under samma tidsperiod gjorde 

sociologer studier och lade märkte till att vissa serier, bl.a. Plain Bill och Ma Perkins, 

fångade hemmapubliken. Anledningen var att hemmafruarna vände sig till serierna 

för att hitta svar till sina egna privatliv. (Allen, 1985, s.97) 

 

Längre in på 1930-talet hade radionätverken utvecklat ett system som sålde 

sändningstid, istället för att själva sända program. (Brown, 1994) Sponsorerna skulle 

köpa sändningstid till sina produkter, då det annars anlitades marknadsföringsbyråer 

till att producera en serie som innehöll deras produkter. Proctor & Gamble var en av 

de annonsörer som hellre sponsrade en hel show, och år 1939 var Proctor & Gamble 

sponsorer till 22 olika serier. Eftersom företaget var ett tvätt- och tvålföretag, började 
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namnet ”såpopera” myntas för att beskriva denna typ av radiosändning. Sponsorerna 

kunde, då de producerade hela serier, kontrollera programmets innehåll. År 1940 

sändes 64 såpoperor varje vardag, 15 minuter långa, i USA. De innehöll ofta en 

maktfull kvinna som gav råd till andra karaktärer, vilket resulterade i att favoriten i 

såporna oftast var ensamma och självständiga kvinnor. (Brown, 1994) Kanske var 

anledningen till att favoriten var en maktfull kvinna, för att hemmafruarna själva ville 

vara det?  

 

1.4.1.2 TV-såpoperan 

På 1950-talet utvecklades såpoperorna från radio- till tv-såpoperor, så att 

produktionerna skulle kunna nå publiken under en längre tid. På det sättet kunde även 

annonser av hushållsprodukter bli längre. Såpoperor började sändas dagligen, och runt 

mitten av 1970-talet hade normen blivit att de flesta avsnitt var en timme långt. 

Intrigerna hade förändrats och det fanns fler karaktärer än tidigare. Eftersom antal 

karaktärer ökade, ökade även intrigerna, vilket gjorde att publiken hade mer att 

diskutera kring. (1994, s.46) När sedan hemmafruarna började bege sig ut på 

arbetsmarknaden, blev det en självklarhet att karaktärerna skulle följa med i 

utvecklingen. Karaktärerna började bl.a. jobba som läkare och psykologer, något som 

de aldrig tidigare hade gjort. Något som heller inte hade gjorts tidigare, var att försöka 

locka de yngre tittarna. I början av 1980-talet började såpoperan General Hospital ta 

in yngre skådespelare och lade till mer äventyrliga och varierande intriger och 

berättelser, för att locka både tjejer och killar i tonåren. Det verkade fungera, så 

alltfler manusförfattare började ta in yngre karaktärer i sina såpoperor.  

 

Genom såpoperans utveckling lockades även en större publik än vad den tidigare hade 

gjort. I början av 1990-talet hade även männen börjat följa serierna. Med de nya 

följarna bildades också något annat – nämligen publikens åsikter. Enda sedan 

såpoperans uppkomst hade såpoperan hjälpt kvinnorna med deras problem, så det 

fanns en identifikation med karaktärerna. Därmed bildades åsikter kring hur 

karaktärerna borde bete sig. Om karaktärerna agerade fel klagade publiken på 

berättelserna, vilket resulterade i att historian skrevs om. Allt för att hålla kvar 

publiken. (Brown, 1994) 
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1.4.2. Karaktärer 
1.4.2.1 Att skapa en karaktär 
Identifiering med karaktärer utvecklades alltså med tiden. Först letade publiken råd 

hos karaktärerna, men med tiden utvecklades kvinnorna med karaktärerna, lika 

mycket som karaktärerna utvecklades med dem. Vad är det med karaktärerna som gör 

att publiken kan identifiera sig med dem? I sin bok ”Att skriva för film” förklarar 

författaren Kjell Sundstedt (1999) hur man skriver ett filmmanus. Det är en lång 

process, och karaktärerna är en del av processen. Karaktärerna behöver vara väl 

bearbetade, då det kan vara svårt för publiken att identifiera sig med karaktärer om de 

inte känner något för dem. (Sundstedt, 1999) Det finns inga standardregler för hur en 

karaktär bör vara, utan istället finns det olika typer som är med, helt beroende på 

vilken sorts film det är. Hur en karaktär sedan utformar sig beror på hur handlingen 

och situationerna i berättelsen ser ut. Även möten och de band som finns mellan 

karaktären och andra karaktärerna påverkar utformningen.  

 

Sundstedt diskuterar därför kring begreppet orkestrering. (1999, s.181) I en 

symfoniorkester så finns det flera instrument som ska komplettera varandra. De har 

olika funktioner med sina olika klanger, och genom ett samspel mellan de olika 

instrumenten bildas en fin melodi. Sundstedt menar att precis som i en 

symfoniorkester så finns karaktärerna inte slumpvis med i handlingen, Istället är de 

genomtänkta och fyller en funktion. Det finns ett samspel mellan de olika 

karaktärerna, som på så sätt för handlingen framåt. De olika karaktärer man brukar 

tala om är; huvudkaraktären, antagonisten, den drivande karaktären, skuggan, närmsta 

relationen, kontrasten och likaren. Många av karaktärerna kan smälta samman med 

huvudkaraktären, så egentligen kan man kanske se de olika karaktärsfunktionerna 

som egenskaper till hur huvudkaraktären kan vara?  

 

1.4.2.2 Olika karaktärersfunktioner 

Huvudkaraktären är den karaktär som styr handlingen mest i en film eller en tv-serie. 

(Sundstedt, 1999, s.182) Karaktären ses ofta som ”den goda människan” och är den 

som åskådarna lägger mest fokus på och som de kan identifiera sig själva med. Ofta 

har huvudkaraktären ett problem eller måste nå ett mål. Därför måste en utveckling 

ske. Karaktären måste förändras - antingen bli svagare eller starkare - och eftersom 
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det finns identifiering mellan karaktären och åskådarna, så utvecklas även åskådarna 

med karaktären.  

 

Antagonisten/hjälten är ofta sammanslagen med huvudkaraktären, och är en funktion 

som driver handlingen framåt. Dock behöver antagonisten inte utveckla sig, till 

skillnad från huvudkaraktären. Sundstedt hävdar att huvudkaraktären behöver hjältens 

stöd för att kunna nå sitt mål. (1999, s.193) Enligt honom är det antagonisten och den 

drivande karaktären som för handlingen framåt, och att antagonisten endast behöver 

vara med i början. Den drivande karaktären gör just det som den är kallade – den för 

handlingen framåt. Det behöver inte alltid vara en karaktär, utan kan också vara en 

funktion. På något sätt hotar den huvudkaraktären, vilket då startar den dramatiska 

handlingen. (Sundstedt, 1999, s.188)  

 

Om huvudkaraktären inte alltid går att förstå, kan en följeslagare vara bra. Denna 

funktion har den närmsta relationen, menar Sundstedt (1999), och blir publikens ögon 

in i handlingen. Den fungerar som ett bollplank till huvudkaraktären. Någon som 

huvudkaraktären kan prata med och som lyssnar, samtidigt som den närmsta 

relationen inte behöver vara speciellt aktiv. (Sundstedt, 1999, s.195) Skuggan är en 

karaktärsfunktion som antingen skuggar eller speglar huvudkaraktären. Karaktären 

kan vara antingen lik eller olik huvudkaraktären. Dock utvecklas den åt samma 

riktning som huvudkaraktären, med skillnaden är att dennes utveckling får man inte 

följa. (Sundstedt, 1999, s.194) Kontrastkaraktären finns ofta nära huvudkaraktären, 

och är till en början lik huvudkaraktären, men med tiden utvecklas den åt en annan 

riktning. (Sundstedt, 1999, s.194) Den sista och lite mer speciella karaktären är 

likaren. Likaren är nämligen som oss åskådare, då den betraktar händelserna som sker 

från ett annat perspektiv. Istället för att endast följa med i det som händer, ställer 

likaren frågor och undrar över den märkliga fiktiva värld som den har hamnat i. Som 

tidigare nämnt, så identifierar sig åskådarna med huvudkaraktären, och likaren blir 

därför som en representant från publiken som ställer de frågor som åskådarna ställer 

sig. Det går också att sammansätta likaren med antingen antagonisten eller med 

huvudkaraktären. Slås de samman bildas en ny typ av funktion som för handlingen 

framåt. (Sundstedt, 1999, s.196). 
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Alla dessa karaktärer som jag nu har nämnt, har viktiga funktioner. De är viktiga både 

för handlingen, men också för att kunna bygga ett band mellan karaktärerna. 

Samspelet mellan karaktärerna gör att åskådaren kan identifiera sig med dem – de blir 

mer mänskliga. Det är inte alltid att huvudkaraktären är den som är mest omtyckt, 

utan istället kan åskådarna identifiera sig med en annan karaktär.  

 

1.4.2.3 Mötet mellan karaktär och publik 

Även karaktärens utformning har betydelse för hur åskådaren kan identifiera sig med 

karaktärer. Sundstedt menar att både skådespelarna och publiken vet att det är vid det 

första mötet ett tycke ska uppstå. Gör det inte det kommer inget medlidande eller att 

känna med karaktären finnas. Om närkontakt mellan åskådarna och huvudkaraktären 

skapas, kan handlingen och känslorna bli tydligare – därmed kan en identifikation 

uppstå. Sympati och medkänsla, för främst huvudkaraktären, är något som 

eftersträvas i den dramatiska berättelsestrukturen. I första hand är det karaktärens 

känsloliv som åskådaren ska kunna identifiera sig med. Känslorna måste kunna 

kännas igen, därför sätts ofta karaktären i sådana situationer där publiken kan komma 

nära karaktären rent känslomässigt. Sundstedt menar också att ”den vita fläcken” 

användbar, eftersom den innebär att det finns ett utrymme hos karaktären som inte är 

ifyllt av dess skapare. Istället finns det plats för publiken att fylla i med sina egna 

känslor och slutsatser, om de inte förstår karaktären. Finns inte fläckarna blir 

karaktären lätt platt och ointressant att leva sig in i, och det finns inte plats för 

publiken att lägga in egna tankar. Genom närkontakt och vita fläckar hos karaktären, 

ökar publikens identifikation. (Sundstedt, 1999) 

 
1.4.3. Identifikation 
1.4.3.1 Termen identifikation 

Genom karaktärernas utformning och samspel med varandra kan ett band skapas 

mellan dem och publiken, men det finns inte bara ett enda sätt att identifiera sig med 

en karaktär. Det beror på hur man är som person och vad man kan identifiera sig med. 

Är det en karaktärstyp? En egenskap som karaktären har? Eller kan bandet bli så 

starkt att karaktären ses som en vän?  
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Professor Jostein Gripsrud menar i sin bok ”Understanding Media Culture” (2002) att 

ordet identifikation har sitt ursprung från ordet identitet, dvs. enformighet. Verbet ”att 

identifiera” betyder därför ”att vara en med” eller ”att bli likadan som någonting 

annat”. Varför man vill bli som någon annan har på flera sätt kopplats samman med 

teorier, som i grunden, bygger på Sigmund Freuds psykoanalyser. Gripsrud ger ett 

exempel på att om åskådaren säger att de identifierar sig med en sporthjälte, så menar 

de troligtvis att de medvetet önskar att bli eller vara som hjälten. Antingen i sporten 

som hen är bra i eller dennes attityd, dock önskar åskådaren inte att bli likadan på alla 

sätt. Det är omedvetna komponenter som är involverade, och det är mer än ett 

instrument eller en personlighet som spelar in. Detta menade Freud när han 

analyserade estetiska identifikationer i spännande och enkla äventyrsnoveller. Han 

hävdade då att identifikationen med en hjälte, alltså en emotionell upplevelse av att 

vara hjälten, berodde på en önskefantasi av att vi var lika oövervinnerlig som hjälten. 

(Grips, 2002, s.16) 

 

Gripsrud hävdar också att andra psykologiska teorier, som är baserade på Freuds 

psykoanalyser, menar att identifiering med en sportstjärna eller popstjärna handlar om 

ett barns identifieringsprocess med sina föräldrar. Barn fortsätter nämligen att försöka 

definiera sig i relation till en stark auktoritet som de har etablerat ett emotionellt band 

till. (Grips, 2002, s.16) Även Freuds teori om upprepningstvång sammankopplas med 

identifiering av karaktärer – nämligen de onda kvinnorna i såpoperor.  

 

1.4.3.2 Upprepningstvång 

I artikeln ”The Search for Tomorrow in Today’s Soap Operas” (1979) hävdar 

professor Tania Modleski att kvinnor ofta identifierar sig med antingen den onda eller 

den goda kvinnan i såpoperorna. Om det uppdagas problem i en familj som inte är 

perfekt, så ökar förståelsen och toleransen till de onda i familjen. Sympatin blir större 

för syndaren och offret, och det blir lättare att identifiera sig med den onda. Genom att 

följa den onda kvinnan som försöker få kontroll över sin egen maktlöshet, så agerar 

publiken ut sina egna fantasier. Dock känner åskådaren inte sig bekväm med att 

identifiera sig med den onda kvinnan. Ofta föraktar de den negativa bild som ges av 

dem själva, men samtidigt så kan de ha förståelse för hur den onda kvinnan agerar. 

Genom att inte själva agera ut sina känslor, utan gå in i karaktären och känna med 
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den, så kan åskådaren njuta av repetitionen som en följd av sitt eget ifrågasättande och 

kännande. (Modleski, 1979, s.34) 

 

1.4.3.3 Identifikationstyper  

Precis som det finns olika faktorer till varför åskådaren identifierar sig med en 

karaktär, så finns det olika identifieringstyper. Gripsrud refererar till litteraturvetaren 

Hans Robert Jauss som, år 1977, föreslog ett flertal olika typer av identifikation i 

estetiska sammanhang. Sympatisk identifikation är den vanligaste formen av 

identifikation av en realistisk berättelse eller biografi, där en karaktär liknar publiken 

så mycket att de upplever karaktärens liv som deras egna. Beundrande identifikation 

är när publiken identifierar sig med en heroisk karaktär, som är bättre och mer 

kraftfull än dem själva. Associativ identifikation är när åskådaren tillåter sig själv att 

absorberas in i ett kollektiv, tillexempel konserter eller fotbollsmatcher. Cathartic, 

eller renande identifikation, innebär att publiken identifierar sig med en karaktär som 

liknar dem själva, men som är av en tragisk typ. Karaktären har någon slags svaghet 

som snabbt leder den till sin undergång, av en viss grad. Ordet ”catharsis” kommer 

ursprungligen från den antika grekiska teorin om tragik. Tanken var att publiken, 

genom medlidande, skulle identifiera sig med den tragiska hjältens öde, och därmed 

uppleva en så kallad emotionell rening. Den sista typen av identifikation - ironisk 

identifikation - framträder när en film verkar inbjuda till en sympatisk identifikation 

av en karaktär, men som ständigt avbryts. Detta eftersom det känns absurt eller 

olidligt för publikens självbild eller självkänsla att identifiera sig med karaktären. 

(Gripsrud, 2002, s.17)  

 

1.4.3.4 Parasociala relationer – den medierade kvasiinteraktionen  

En annan sorts identifikation, eller snarare en annan typ av relation till karaktärerna, 

kallas parasociala relationer, numer känt som den medierade kvasiinteraktionen. 

Socialpsykologerna Donald Horton och Richard Wohl var grundarna till parasociala 

relationer, då de år 1956 publicerade artikeln ”Mass Communication and Para-Social 

Interaction: Observations on Intimacy at a Distance”. (Participations, 2006) I artikeln 

beskrev de en situation där publiken inte identifierade sig med karaktärerna på 

skärmen. Istället relaterade åskådarna till karaktärerna som om de hade träffat dem på 

gatan eller svarade på deras dialoger. (Gripsrud, 2002, s.17) 
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Sociologen John B Thompson har i sin bok ”Medier och moderniteten” (2001) också 

diskuterat hur parasociala relationer påverkar publiken. Detta kallar han för medierad 

kvasiinteraktion. Enligt Thompson finns det två olika aspekter av den medierade 

kvasiinteraktionen som kan skapa personliga relationer genom media. Interaktionen 

sträcker sig över tid och rum, och möjliggör därför två former av intimitet. Den första 

formen innefattar en form av intimitet med andra som inte är på samma plats som en 

själv, dvs – det skapas intimitet på avstånd. Eftersom den medierade 

kvasiinteraktionen är icke-dialogisk blir den andra formen av intimitet icke-

ömsesidig. Det är alltså inte den sortens ömsesidiga intimitet som interaktion skapar 

via ansikte mot ansikte. Slås dessa aspekter samman bildas den icke-ömsesidiga 

intimiteten på avstånd, som tenderar att vara lockande, men som också för med sig 

konsekvenser. Genom att endast ta fördelarna med intimiteten – att njuta av en 

karaktärs sällskap – och slippa interaktionen ansikte mot ansikte, så finns inga krav. 

Individer kan utforska relationer utan att behöva hamna i ett hav av ömsesidiga 

engagemang, och kan därför välja att ta in karaktärerna i sitt liv när som. (Thompson, 

2001)  

 

Thompson menar att det är en del av lockelsen – det är en form av intimitet som ger 

utrymme för individer att forma utifrån deras egna villkor. Det är vanligt att skapa en 

icke-ömsesidig relation med en skådespelare och att diskutera om dennes liv. Det 

finns dock konsekvenser, då de icke-ömsesidiga relationerna av intimitet kan ta för 

stor del i en individs liv. De kan börja överskugga andra delar av livet, och resultatet 

kan därmed bli förvirrande. Detta eftersom det blir ett dubbelliv mellan karaktären, 

individiden och det verkliga livet. (Thompson, 2001, s.271-74) 

 

1.4.4 Beroende 
1.4.4.1 Termen beroende 

Att använda begreppet beroende kan vara problematisk av flera olika anledningar. 

Den kan lätt ses som något negativt när den ofta tas upp i sammanhang där det blir en 

negativ klang på den, men jag vill istället framställa den som positiv. Termen är också 

väldigt lätt att dra åt det psykologiska hållet, som mer beskriver vad som händer i 

hjärnan och med oss själva. Det är inte det jag vill undersöka, då jag inte har 
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tillräckligt med kunskap för att kunna gå djupgående kring det. Av dessa anledningar 

har jag, under undersökningens gång, försökt hitta en annan term som beskriver 

samma beteende, men som inte ses som psykologiskt eller negativt. Dock kom jag till 

slut fram till att beroende var den bästa benämningen, men jag vill då betona att det är 

ur ett medietekniskt perspektiv termen används.  

 

1.4.4.2 Hjärnans beroende 

Dock måste jag förklara kortfattat kring vad som händer i hjärnan när vi blir beroende 

av någonting, för att sedan kunna försöka förstå varför vi fastnar i tv-seriens värld. 

Författaren Miki Agerberg har i sin bok ”Kidnappad hjärna” (2004) intervjuat både 

forskare och människor inom beroendeområdet. För ett par decennier visste forskarna 

ingenting om hur alkohol eller droger påverkade hjärnan, men forskningen har sedan 

dess gått fort framåt. Man har förstått att det är dopaminnivån i hjärnan som höjs när 

droger tas in, och att dopaminet frisätts i belöningssystemet. Belöningssystemet är det 

system i hjärnan som motiverar oss att dricka, äta och fortplanta oss, dvs. gör 

dopaminet dessa saker lustfyllda och skapar ett upprepningssystem. Eftersom det 

känns bra, vill vi upprepa det. Belöningen av drogen kan dock börja kännas bättre än 

de naturliga belöningarna, och det börjar då bli ett beroende. Ju mer lockelsen kallar, 

desto mindre njutning ger belöningen. Samtidigt skapas ett ökat tvång till att ta 

drogen. Enligt det internationella amerikanska diagnossystemet DSM finns det vissa 

saker som definierar ett beroende. (Agerberg. 2004, s.35) Man får kontrollförlust; det 

går inte att avstå från den, större tolerans för drogen; man behöver mer för att nå 

samma effekt som innan, abstinens skapas och sociala aktiviteter läggs åt sidan för att 

drogen är viktigare. Allt detta på grund av hur belöningssystemet påverkas av 

dopaminnivån.  

 

1.4.4.3 Datorspelsberoende 

Det finns ingen vetenskaplig forskning om just tv-serier och beroende, men inom 

datorspelsvärlden finns det mycket forskning. I professorernas Mark D. Griffiths och 

Mark N. O. Davies artikel ”Does Video Game Addition exist?” (2005) diskuteras just 

datorspelsberoende. Enligt dem kan det vara svårt för vissa människor i samhället att 

förstå varför det finns diskussioner kring datorspelsberoende, då de endast associerar 

begreppet ”beroende” med alkohol eller droger. Det har dock blivit mer vanligt att 
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diskutera kring beroende inom andra områden också, så som spel, träning och 

Internet. Det har i sin tur lett till en helt ny definition av termen, men det skulle 

behövas ett till beroendebegrepp så att de olika definitionerna inte blandas ihop. 

(Griffiths & Davies, 2005) 

 

Forskare menar att likheterna mellan att vara spelberoende och alkoholberoende är 

många. (Griffiths & Davies, 2005) Det handlar om framträdande, tolerans, 

avbrytande, humörförändringar, konflikter och återfall. Framträdande innebär att 

datorspel blir den viktigaste aktiviteten i spelarens liv, samt dominerar spelarens 

tankar, känslor och beteende. Med tolerans menar forskare att en större mängd 

datorspelande behövs för att få samma njutningskänsla som de fick innan, och att ett 

avbrytande av spelande kan ge irritation och surhet. Återfall är då spelaren försöker 

att göra andra aktiviteter, men hela tiden återkommer till datorspelsvärlden. Forskare 

menar också att den subjektiva upplevelsen som spelaren får, kan få konsekvensen att 

inte kunna hantera en situation. Istället finner de en upphetsande känsla av flykt eller 

att bedöva sig i spelets värld. Detta är även någonting som författarna Jonas Linderoth 

och Ulrika Bennerstedt nämner i sin rapport ”Att leva i Wow”, publicerad 2012. Nick 

Yee (Linderoth & Bennerstedt, 2012) menar att faktorn till just problematiskt 

användande av datorspel skulle bero på ”escaplism” – spelaren spelar för att fly sina 

vardags- eller andra problem i livet.  

 

Det handlar alltså om mer än att bara tycka om att spela datorspel. Så därför ställer jag 

mig själv frågan om det endast gäller sådana spel, eller om det kan vara medie som 

medie? Griffiths och Davies menar (2005) att högfrekvent datorspelsberoende liknar 

tv-beroende. Går då parallellen att dra vidare till tv-serieberoende? Kan det finnas 

liknande symptom inom tv-seriemediet? Om det finns något som kallas tv-

serieberoende, vad är då orsaken till det? Kan det faktiskt vara så att identifiering med 

karaktärerna kan vara en bidragande faktor till beroendet?  

 

2. Metod 
2.1 Kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod 

Det finns både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. I sin bok 

”Introduktion till forskningsmetodik” menar professorn Judith Bell att kvantitativa 
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metoder är då en forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika grupper 

av fakta. Forskarna mäter resultat och använder vetenskapliga tekniker som kan ge en 

kvantifierbart och generaliserad slutsats. En kvalitativ undersökningsmetod är där 

forskarna är mer intresserade av att undersöka hur människor upplever sin verklighet, 

Detta ansåg jag vara en passande metod, då jag ville få åsikter och tankar kring hur 

människor upplevde identifiering mellan dem och karaktärer i tv-serier, samt om det 

kunde vara en bidragande faktor till tv-serieberoende.  

 

2.2 Fokusgrupp och musikvideo 
För att göra undersökningen och gestaltningen använde jag mig av två olika metoder. 

Eftersom jag undersökte andras tankar använde jag mig av fokusgrupper som 

undersökningsmetod, och som gestaltning gjordes en musikvideo. I gestaltningen 

använde jag mig av Aviciis låt Additcted to you och ville föra fram vad fokusgruppen 

hade talat om – dvs. tankar om beroendet kring tv-serier och identifiering med 

karaktärer. Tiden kändes dock tight, då vi skulle göra gestaltningen samtidigt som 

undersökningsmetoden, så jag utförde endast ett fokusgruppsamtal. Därigenom kunde 

jag lägga mer tid på att finna människor som passade till samtalet. Författaren 

Victoria Wibeck menar i sin bok ”Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod” (2010) att det finns åtskilliga tillvägagångssätt för att rekrytera 

folk – det går att använda redan existerande listor, slumpmässigt urval, 

kontaktpersoner eller öppen ansökan. Min rekrytering blev en kombination, då jag 

hade ett flertal namn i åtanke, samt att tips på intresserade gavs.  

 

2.3 Typ av fokusgrupp 

Det finns flera teorier om hur många personer som bör delta i varje fokussamtal.  

Somliga forskare menar att en liten grupp är att föredra, medan andra menar att en 

stor grupp är mer lämplig. Det beror på vilken känsla man vill uppnå i samtalet. Ska 

det vara en intim och samhörighetskänsla eller ska det vara en stor diskussion? 

Wibeck menar att det inte ska vara färre än fyra, men inte heller fler än sex personer 

som deltar i samtalet. Om en grupp endast består av tre personer finns risken att en av 

personerna blir en sorts medlare, medan om gruppen består av fler än sex personer så 

kan subgrupper bildas. Subgrupperna talar med varandra, och somliga personer lyckas 

inte få sin röst hörd. (Wibeck, 2010, s.62). Det är också viktigt att ha i åtanke att alla 
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deltagare kanske inte infinner sig, menar Wibeck. Det är därför att föredra om ett 

antal reserver finns. (Wibeck, 2010, s.67) Jag bestämde mig för att fråga fem kvinnor 

om de kunde delta, men hade ytterligare ett par namn i åtanke om förhinder skulle 

uppkomma.  

 

Det finns två olika grupper man kan utgå från, antingen en homogen grupp eller en 

heterogen grupp. Wibeck (2010) hävdar att om man vill uppnå intimitet och 

samförstånd mellan gruppmedlemmarna som deltar i fokusgruppen, så är en homogen 

grupp att föredra. En heterogen grupp innebär att ha blandade grupper, dvs. det finns 

olika intressen och människorna liknar inte varandra. (Wibeck, 2010, s.63) Jag 

bestämde mig tidigt för en homogen grupp, som endast skulle bestå av kvinnor.  

Detta eftersom fokusen mestadels hade legat på kvinnor och identifiering. Dessutom 

var det medietekniska kvinnor jag eftersökte, eftersom de hade erfarenhet och 

kunskap inom området. Wibeck menar att det är en av två grupper som brukar väljas 

inför samtal, dvs. sådana som berörs av tekniken i sin profession. (Wibeck, 2010, 

s.66)  

 

2.4 Fokusgruppsintervju  

Wibeck menar också att under fokusgruppsamtalet använder sig moderatorn av en 

intervjuguide. Den kan vara utformad på ett flertal sätt, beroende på om moderatorn 

har en fokusgrupp som är strukturerad eller ostrukturerad. En ostrukturerad 

fokusgruppsintervju innebär att inga specifika frågor finns, utan istället ska det ske en 

fri diskussion mellan deltagarna. En strukturerad fokusgruppsintervju betyder att 

moderatorn har förberett ett antal frågor som ska besvaras. Respondenterna ska tala 

med varandra, och inte med moderatorn. Moderatorn ska endast styra frågorna och 

upprätthålla dynamiken i samtalet, så alla respondenter får komma till tals och att 

ingen tar över. (Wibeck, 2010, s.83)  

 

Jag bestämde mig dock för en blandning mellan en strukturerad och ostrukturerad 

intervju – en så kallad semi-strukturerad fokusgruppsintervju. Margaret Harrell och 

Melissa Bradley hävdar i sin rapport ”Data Collection Methods: Semi-Structured 

Interviews and Focus Groups” (2009, s.27) att i en semi-strukturerad intervju behövs 

en guide som täcker de frågor och ämnen som skall besvaras. Moderatorn har en 
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diskret ordningsföljd på frågorna, och för att täcka materialet som behöver samlas in, 

så kan följdfrågor förekomma. Det är en intervjustil som samlar in detaljerad 

information, och används ofta av forskare som vill få en djupare förståelse för ämnet. 

(2009, s.27) Jag ville inte vara låst vid ett fåtal frågor, utan ville kunna ställa 

följdfrågor om det behövdes. Eftersom en semi-strukturerad fokusintervju var vald 

utgick jag från en strukturerad intervjuguide, där även följdfrågor förekom.  

 

I en strukturerad fokusgrupp finns det ett antal frågor som bör vara med: 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande 

frågor. (Wibeck, 2010, s.73) Öppningsfrågorna syfte är att deltagarna ska lära känna 

varandra och känna samhörighet. Frågorna baseras på fakta och inte åsikter. 

Introduktionsfrågorna är en introduktion till ämnet, där deltagarna ska få möjlighet att 

reflektera över sina egna erfarenheter. Frågorna ska inte bara vara viktiga för ämnet, 

utan ska också underlätta interaktionen mellan deltagarna och bör därför vara öppna. 

Övergångsfrågornas ändamål är att deltagarna ska börja se samtalsämnet ur ett större 

perspektiv, och få dem att bli medvetna om hur andra betraktar det. Nyckelfrågorna är 

de viktigaste frågorna, och bör därför vara två till fem i antalet. Det ska ägnas mer tid 

ska åt dessa frågor. Under de avslutande frågorna får deltagarna möjlighet att utrycka 

sina slutgiltiga åsikter och därefter ställer moderatorn en slutfråga. (Wibeck, 2010, 

s.56) Frågorna i tabellen nedan var därför strukturerade på följande sätt; #1: 

öppningsfråga; #2-4: introduktionsfrågor; #5-8: övergångsfrågor; #9-12: 

nyckelfrågor; #13: avslutande fråga.  

 

2.5 Operationalisering och triangulering  

Enligt Mälardalens högskola betyder operationalisering följande: ”Construct validity 

berör vad våra operationaliseringar egentligen mäter. Ger andra 

operationaliseringar samma resultat, skiljer den sig mot operationaliseringar som 

mäter andra saker och överensstämmer operationaliseringarna på samma sätt som de 

borde enligt de teoretiska begreppen.” (Mälardalens högskola, 2014) Således innebär 

operationalisering att binda samman frågorna med de teoretiska begreppen, för att 

säkerhetsställa att frågorna stämmer överens med vad som ska mätas. Jag utgick från 

min frågeställning, samt intervjuguiden, när jag gjorde en tabell där frågorna bands 
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samman med det teoretiska kapitlet. Därmed kunde jag konstatera att frågorna var 

relevanta för undersökningen och att rätt ämne mättes.  

 

Mälardalens högskola klargör också innebörden av triangulering: ”Den interna 

validiteten bestäms här av hur systematisk du varit i ditt utredningsarbete och därmed 

också av hur öppet du redovisar ditt tillvägagångssätt.” (Mälardalens högskola, 

2014) För att få en högre validitet, alltså att rätt ämne mättes, valde jag att uppvisa 

frågorna för en tredje part, som efter diskussion och omformuleringar, gav sitt 

samtycke till att de förstod vad jag syftade på.  

 

 Fråga Följdfråga Koppling till kapitel 
 

#1 Om ni tittar på serier, vilka 
serier tittar ni på då?  
 

  

#2 Brukar ni titta ofta på tv-
serier?   
 

Varför tittar ni?  

#3 Hur yttrar sig ett beroende, 
enligt er?  
 

 Koppling till 
Beroendekapitel 
(Griffiths & Davies, 
2005; Agerberg. 2004) 

#4 Kan man säga att det finns 
något som kallas tv-
serieberoende?  
 

Anser ni att ni är tv-
serieberoende? 

Koppling till Bakgrund 
(Maherra, 2016, 7 
januari; (Järefäll, 2015, 
13 februari)) 

#5 Vad är typiskt för en tv-serie 
för er? 
 

  

#6 Vad är en ”bra” karaktär, 
enligt er?  
 

Varför? Koppling till Karaktärer 
(Sundstedt, 1999) 

#7 Vad tänker ni på när ni hör 
ordet ”identifiering”?  
 

 Koppling till 
Identifiering (Gripsrud, 
2002) 

#8 Kan ni känna att ni 
identifierar er mer några 
karaktärer? 
 
 

- Vad är det som gör 
att ni identifierar er 
med en karaktär?  
- Vem/vilka?  
 

Koppling till 
Identifiering (Gripsrud, 
2002; Sundstedt, 1999; 
Thompson, 2001; 
Modleski, 1979) 

#9 Påverkas ert vardagliga liv 
om ni identifierar er med en 
karaktär? 
 

Hur? Koppling till Den 
medierande 
kvasiinteraktionen 
(Participations, 2006; 



	   24	  

Thompson, 2001) 
#10 Påverkas er identifiering 

med en karaktär av hur 
klipparen väljer att använda 
klipptekniken? 
 

Är klippningen viktig 
för att det ska bli en 
trovärdig karaktär?  
 

Koppling till Klippteknik 
(Bowen & Thompson, 
2013; Crittenden, 1995)  

#11 Tror ni att identifiering med 
karaktärer kan ha något att 
göra med tv-serieberoende?  
 

Är det en av 
orsakerna till att ni 
tittar på serier? 
 

Koppling till 
Frågeställningen 

#12 Vad är det som får er att 
fortsätta titta på en serie? 
 

  

#13 Finns det några andra 
aspekter som bidrar till tv-
serieberoende? 
 

  

 

2.6 Etiska aspekter 
Det finns ett flertal etiska aspekter som måste tas hänsyn till menar både Bell (2006) 

och Wibeck (2010). Dels måste informationen som ges, till deltagarna, vara korrekt. 

Det är viktigt att klargöra att deltagarna kommer förbli anonyma och att deras 

godkännande finns. (Wibeck, 2010, s.90) Dels måste för- och nackdelar med 

inspelningsmetoderna tänkas över. En ljudinspelare är ett alternativ. Det kan dock 

vara svårt, om gruppen enbart består av ett kön, att urskilja rösterna när 

transkriberingen ska göras. (Bell, 2006, s.165) Därför kan en videokamera vara ett 

komplement, menar Wibeck. Med en videokamera finns chansen att fånga det som 

inte sägs – såsom kroppsspråk och blickar. Risken finns dock att respondenterna 

känner sig obekväma och det är därför viktigt att moderatorn försöker se det ur 

respondenternas perspektiv. Hur kommer de reagera på att de blir filmade? Kommer 

de bli hämmade? Kan svaren påverkas? (Wibeck, 2010, s.91)  

 

2.7 Fokusgruppsamtal  

Jag skrev därför samman ett mail och skickade ut det separat till de kvinnor som jag 

önskade skulle vara med. Det förklarades vilken dag, tid och på vilken plats 

fokusgruppsamtalet skulle ske. Jag frågade om de kände sig bekväma med att bli 

filmade, och klargjorde att jag ville ha både videokamera och ljudinspelare för att få 

upp maximalt med information. Var också tydlig med att de inte skulle känna sig 

tvingade, och poängterade att de skulle förbli anonyma i intervjun. 
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Fokusgruppsamtalet skedde den 11 april 2016. Både Wibeck (2010) och Bell (2006) 

har checklistor på vad som behöver förberedas inför ett samtal. Jag anlände därför till 

lokalen en timme innan, så att jag kunde montera upp utrustning och säkerhetsställa 

att allt fungerade. Ett par dagar tidigare hade jag testat att spela in med zoomen, för 

att kontrollera att den kunde spela in i en timme. Dock förstördes filen, och jag valde 

därför att ha ytterligare en ljudinspelare – en surfplatta. Detta eftersom jag ville vara 

säker på att materialet, inte skulle försvinna. För att säkerhetsställa så att deltagarna 

skulle infinna sig, så frågade jag dem samma dag. Det visade sig att en hade glömt 

bort, och en annan hade fått förhinder. Min reservperson var i närheten och hon 

kunde, trots kort varsel, ställa upp. Därmed bestod min fokusgrupp av fyra personer i 

åldrarna 21-23, och jag var tveksam om samtalet skulle genomföras eller om det 

skulle vänta. Tiderna mellan respondenterna gick inte att synkronisera och jag tog ett 

snabbt beslut om att genomföra fokussamtalet. Jag gjorde därför som Bell (2006, 

s.170) och Wibeck (2010, s.156) menar i sina checklistor. Jag presenterade ämnet, 

syftet med undersökningen, varför jag hade valt de respondenter som deltog och 

poängterade att de skulle förbli anonyma. Jag klargjorde att de skulle diskutera med 

varandra, och inte med mig som moderator. Tidigare hade jag varit osäker på om jag 

skulle få tillräckligt med material under fokussamtalet. Det var endast fyra personer 

som skulle tala med varandra, och jag funderade på om gruppdynamiken skulle 

fungera. Under samtalets gång försökte jag se till att ingen tog för mycket plats, och 

om någon inte uttryckte sig, så frågade jag om dennes åsikt. Dock var respondenterna 

duktiga på att diskutera med varandra - de sade sina funderingar och ingen tystnad 

uppstod när nya frågor ställdes.    

 

2.8 Transkribering  

Materialet blev totalt på en timme och fyrtio minuter. För att minnas maximalt av 

samtalet, började jag på transkriberingen samma eftermiddag. Transkribering innebär 

att man skriver ner samtalet. Det är den mest tidkrävande bearbetningsmetoden, men 

också bästa underlaget för en noggrann och systematisk analys. (Wibeck, 2010, s.93)  

Enligt Linell (Wibeck, 2010, s.94) finns det tre transkriptionsnivåer, där nivå ett är 

mest noggrann. Den är detaljerad där talspråk och tvekljud, överlappande tal ect finns 

med. Nivå två är liknande men är mer talspråkligt. Nivå tre innebär att allt talspråk, 
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tvekljud osv. har tagits bort. Texten består av fullständiga meningar, där syftet är att 

återge innehållet i det som sägs. Wibeck menar att det är bra om den första 

transkriptionen är en blandning mellan nivå två och tre, då det viktigaste är att få ut 

det som sägs först. (Wibeck, 2010, s.96) Vilken nivå som passar beror på vad som ska 

analyseras och det är viktigt att vara medveten att en mindre genomarbetad 

transkription kan göra så att data går förlorad. Långa pauser kan påvisa att det är ett 

känsligt ämne, och skratt kan ge indikationen att respondenterna skäms, eller börjar 

bli trötta. Om de pratar samtidigt kan det vara ett tecken på att de är engagerade, 

menar Wibeck. (Wibeck, 2010, s.94) När jag transkriberade gjorde jag en blandning 

mellan nivå ett och två, då jag ville få ut ordagrant vad respondenterna sade. Dock tog 

jag bort talspråk, eftersom jag finner talspråk fult i skrift, och skrev istället allt i 

skriftspråk. 

 

Wibeck menar att efter en transkription har gjort ska en innehållsanalys göras, och det 

finns flera sätt att göra den på. Antingen använder man sig av ett långt papper och 

sax, där materialet delas upp i olika kategorier på pappret. Eller sammanfattas varje 

diskussion för sig, och dela upp det i enheter. (Wibeck, 2010, s.100) Jag gjorde dock 

lite annorlunda, då jag gjorde en sammanfattning av varje fråga, som också var en 

kategori. Eftersom somligas åsikter och tankar togs upp vid ”fel fråga” fick jag sortera 

in dem vid rätt kategori. Därefter skulle själva analysen göras.  

 

2.9 Sammanfattning av fokusgruppsamtal 

Nedan följer en sammanfattning av fokusgruppsamtalet. Vill mer läsas, hänvisar jag 

till bilagan där hela sammanfattningen går att läsa. 

 

2.9.1 Termen beroende 

Respondenterna ansåg termen beroende hade en negativ betoning. Definitionen av 

begreppet var att man kände ett begär till någonting och det hade gått överstyr. Det 

var osunt om man prioriterade andra saker i vardagen, endast för att få utlopp för sitt 

beroende. Detta menade respondenterna absolut var applicerbart på serier, och alla 

instämde att det fanns något som kunde kallas för tv-serieberoende. De kunde känna 

abstinens och att det var jobbigt att tänka på annat, under de perioder som de var 

beroende. Respondenterna menade att det blev en verklighetsflykt och att eftersom de 
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kunde titta flera timmar per dag, så började de till slut fundera vad karaktären hade 

gjort i en situation de själva var i. När en serie var slut kunde abstinensen finnas kvar, 

och serien byttes ut mot en ny. Dock insåg de efter ett tag att det var ett sjukligt 

beteende, och tog därefter en paus från serietittandet.  

 

2.9.2 Karaktärer 

Det fanns fler faktorer som gjorde en karaktär till en bra karaktär, menade 

respondenterna. Dels behövde skådespelaren vara bra, men karaktären behövde också 

ha en personlighet. Hade den ingen personlighet, kunde inte heller respondenterna 

identifiera sig med den på något sätt. De ansåg att det fanns en mall för vilka 

karaktärer som fanns med – då oftast en god, en ond, samt en korkad. Det var även 

vanligt att det fanns en kluvenhet hos respondenterna, då de inte kunde bestämma sig 

om de tyckte om karaktärerna eller inte. Gjorde karaktärerna ett dåligt val, så var ändå 

valet bra på något sätt.   

 

2.9.3 Termen identifikation   

När respondenterna hörde ordet identifiering, var alla eniga om att de tänkte på sig 

själva. De ville hitta sig själva, och ett försök kunde vara att ta in andra saker till sig 

själv. Förståelse för karaktären kunde skapas om de kände igen sig i den, och de 

menade att de till en viss del kunde identifiera sig med en karaktär. Luna Lovegood i 

Harry Potter, Samantha i Sex and the City, Bree i Desperate Housewives, Sadie i 

Faking it, Emma Swan i Once Upon A Time var de karaktärer respondenterna kunde 

känna igen sig i. Oftast var det deras personlighetsdrag som liknade respondenternas 

drag, vilket gjorde att de kunde känna igen sig i karaktärerna. Under den tiden som 

respondenterna var beroende av en serie, påverkades deras vardagliga liv. Eftersom de 

identifierade sig i karaktärerna började de göra val i verkligheten som karaktären hade 

gjort, men kunde själva inte stå för det. Identifieringen kunde bilda uppfattningar, och 

bli dåliga förebilder. De kunde också bli som vänner, då respondenterna kunde känna 

med en karaktär om den var ledsen, men även om den var glad. I slutet ifrågasatte en 

av respondenterna skillnaden mellan identifiering och att tycka om en karaktär, och 

menade att det inte var en stor skillnad. Hon hade aldrig reflekterat över varför hon 

tyckte om karaktärer och kunde förstå dem, men funderade om det kunde bottna i dem 

själva.   
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2.9.4 Identifiering som bidragande faktor 

Respondenterna kunde till en viss del, känna att identifiering med karaktärerna var en 

bidragande faktor till tv-serieberoende. De menade dock att det berodde på fler 

faktorer, då serietittande var en flykt från verkligheten. Om respondenterna ville fly 

från verkligheten, så valde de att fly in i en karaktärs liv och dennes verklighet, trots 

att inte identifieringen fanns där. Gick det dock inte att relatera till hur karaktären 

tyckte och tänkte, så blev serien mindre sevärd och inget beroende skapades.  

 

3. Resultat och diskussion  
Min frågeställning var, som tidigare nämnt, hur identifiering mellan karaktärer och 

publik kan vara en bidragande faktor till tv-serieberoende. Jag ville undersöka detta 

eftersom jag själv tittade mycket på tv-serier och därför undrade vad som fick mig att 

fortsätta titta. För att smalna ämnet, riktade jag in mig på karaktärer, då jag ofta 

känner igen mig i dem. För att få en uppfattning kring vad andra människor i 

samhället hade för åsikter kring ämnet, användes ett fokusgruppsamtal som 

undersökningsmetod. Fyra medietekniska kvinnor valdes, då jag ville ha ett 

medietekniskt tänk kring ämnet, men också eftersom jag endast har berört kvinnors 

identifiering i min undersökning. Jag var medveten om att endast ett fokussamtal inte 

kunde bevisa ett samband mellan identifiering och beroende, utan ville istället få 

tankar kring området.  

 

3.1. Resultat 

Resultatet som har framkommit genom att ha undersökt de olika delarna i pusslet och 

lagt samman dem, samt genom fokusgruppsamtalet, är hur identifiering med 

karaktärer i tv-serier är en bidragande faktor till tv-serieberoende. Respondenterna 

menade att tv-serieberoende existerade, men att de endast var beroende i perioder. Att 

de fortsatte titta berodde på flera faktorer, och att identifiering med karaktärer inte var 

den enda anledningen. Dock var det viktigt att respondenterna på något sätt kunde 

känna igen sig i karaktären. Om de inte kunde göra det, kunde de inte heller relatera 

till karaktärens liv, och serien blev därmed mindre sevärd. Också vilken typ av 

identifiering var avgörande, då det fanns olika syften att fortsätta titta. Det kunde vara 
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att känna igen sig eller känna med karaktärer, en slags verklighetsflykt eller också i 

rent underhållningssyfte.  

 

 
Figur 3.1 En visuell representation av de teoretiska kopplingarna (Karlsson, 2016)   

 

Nedan kommer jag därför att diskutera vad respondenterna har uttalat sig om och hur 

det kan kopplas med tidigare forskning. Steinar Kvale hävdar i sin bok ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun” (1997) att citat i rapporter bör återges i skriftspråklig 

form. Genom att ta bort respondenternas ordagranna talspråk, såsom ”mm”, ”eeh” och 

liknande, blir det enklare för läsaren att förstå. (Kvale, 1997, s.240-41) Jag har därför 

strukit talspråk i citaten som återges. 

 

3.2 Såpoperan – starten till bandet mellan karaktär och åskådare 
Fokusgruppsamtalet innefattade ingen diskussion kring såpoperan, men den är viktigt 

att föra fram, då såpoperan var starten till tv-serieformatet utveckling och identifiering 

med karaktärer på en skärm. Till en början skedde kvinnornas identifiering genom att 

läsa magasin och att lyssna på radio, men med tiden utvecklades det till television. 

(Brown, 1994) Kan det vara så att identifieringen har ändrats med tiden? Under 

mitten av 1900-talet identifierade kvinnorna sig med karaktärernas känsloliv, vilket 

även är en av orsakerna i nutid. Dock sökte kvinnorna förr svar på sina problem i 

privatliv (Allen, 1985), vilket inte är orsaken idag. Nu sker identifiering mer genom 

att åskådarna kan känna igen sig i karaktärerna. Jag anser att även syftet med 

såpoperan har ändrats med tiden, då det förr var ett sätt att sälja tvättmedel till 

hemmafruarna (Brown, 1994), men att tv-serier idag har ett underhållningssyfte. Det 
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som inte har ändrats med tiden är karaktärernas utveckling. Karaktärerna utvecklas 

fortfarande med publiken, och publiken utvecklas med karaktärerna.  

 

3.3 Karaktärer – väl bearbetade med en personlighet 
Sundstedt (1999) menar att det är mycket att tänka på när det gäller filmmanus, och 

att karaktärerna är en av dem. Karaktärerna behöver nämligen vara väl bearbetade, 

eftersom om publiken inte känner något för karaktärerna, så kan de inte heller 

identifiera sig med dem. Detta var något som respondenterna tog upp. För att en 

karaktär skulle vara bra och trovärdig menade respondenterna att det behövde finnas 

något utmärkande med karaktären.  

 

”Men det måste vara någonting man själv kan identifiera sig med, typ 
personlighetsmässigt.” 
Kvinna #1 
 

En personlighet var ett måste, annars fanns det inget sätt att identifiera sig med 

karaktärerna. Serier som Gossip Girl och O.C togs därför upp, eftersom 

respondenterna inte kände att de kunde relatera till karaktärernas liv, eller till varför 

saker hände. Det fanns dock fortfarande en viss lockelse till att vilja leva som 

karaktärerna. Här tolkar jag det som att karaktärerna i tillexempel O.C inte behöver 

vara dåligt bearbetade, utan att det ligger mycket tanke bakom dem. Dock kan det bli 

svårare för publiken att känna igen sig i det rika livet, och därför blir inte 

identifieringen med karaktärerna i serien lika stor. Det blir mer som underhållning, så 

det måste vara något annat som lockar respondenterna att se vidare? Det togs även 

upp hur karaktär utvecklades. Genom en fortsättning av serien kunde en utveckling 

ses, och respondenterna kunde då få en förståelse för karaktärerna. I detta fall fanns 

en stor förståelse för Chuck Bass i Gossip Girl.  

 

”Jamen för att han blir så mycket, alltså han är ju riktigt äcklig i början men han har 
ju ganska mycket psykiska problem själv. Sådär, med tanke på att han, eller inte 
psykiska men hans pappa älskar inte honom och hans mamma dog. Och pappan har 
liksom lagt skulden på honom hela tiden. /…/ Det är klart man blir lite fucked up i 
huvudet. Men han blir ju liksom bättre. ”  
Kvinna #1 
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Respondenterna försvarade karaktärens handlingar genom att en förståelse fanns. Det 

blir inte bara en fiktiv värld, utan genom att respondenterna kunde följa en karaktärs 

utveckling blev också karaktären mer mänsklig. Den går att se på ett annat sätt, och 

som respondenterna menade – genom säsongens gång fick de mer förståelse till varför 

karaktärer betedde sig som de gjorde.  

 

”… att huvudkaraktären är, har typ ingen personlighet, för den är bara god och det 
förväntas inte så jättemycket av den på så sätt. Medan tillexempel den onda 
karaktären är mycket mer förstående, alltså man förstår den mycket bättre för där har 
man en bakgrundsstory till varför de har blivit onda. Och de är kanske mycket mer 
intressanta som karaktärer än vad huvudkaraktären är… ”  
Kvinna #4 
 

Respondenternas sätt att förstå den onda karaktären går att förklara genom vad 

Modleski (1979) diskuterar kring – nämligen Freuds teori om upprepningstvång. Att 

kunna känna med en karaktär och få förståelse för dess dåliga sidor handlar om att 

plocka upp små bitar av karaktärer, och se en helhet. Då skapas sympati och 

toleransen till de onda karaktärerna. Det behöver inte alltid vara så att de känner med 

karaktären, utan det kan också vara att åskådarna aktivt försöka få kontroll över sin 

maktlöshet, och agerar ut sina egna fantasier. De föraktar dock ofta den negativa bild 

som speglar dem, men har ändå förståelse till varför de onda karaktärerna gör som de 

gör.  

 

”Eller så kan det vara det, att man själv identifierar sig med den omoraliska?” 

Kvinna #1 
 

Eller handlar det om att respondenterna faktiskt kunde identifiera sig med det 

omoraliska? Att val som karaktärerna gjorde kan bli förlåtna, endast för att de själva 

kände igen sig i karaktärerna? Att de skulle kunna agera liknande, om de var i samma 

situation. Eller handlar det som Modleski (1979) menar – att respondenterna kunde 

agera ut vad de kände genom karaktären?  

 

”Men jag tänker också lite att jag kan gilla en karaktär om jag har någon slags 
hatkärlek till den, som i ena stunden hatar val som karaktären gör, men samtidigt så 
kan jag älska den för att den gör just det här valet. Och då liksom, att jag gillar den 
på något sätt. För jag tror jag kan identifiera mig i karaktärer som är väldigt röriga 
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eftersom jag själv kan känna mig väldigt rörig. Så det blir väl att man vill känna igen 
sig i själva karaktären för att man tycker att den är bra.” 
Kvinna #3 
 

Även kontrasten mellan karaktärerna, samt den verkliga och den overkliga världen 

var viktig för att en karaktär skulle anses som bra. Där får vi in begreppet 

”orkestrering”. (Sundstedt, 1999) De olika karaktärerna är inte slumpvis valda, utan 

det finns en funktion med varje karaktär. Ett samspel mellan dem som för handlingen 

framåt. Trots att respondenterna inte visste vad orkestrering var, så hade det 

betydelse. De menade också att det fanns en standardmall för vilka karaktärer fanns 

med i filmer och serier.  

 
”Jag kan ju nästan tycka att standarden för karaktärer som finns i varje serie är eller 
här ska man tycka den här är jättegod, som är lite såhär snäll mot alla och hjälper till 
vad sätt liksom. Och sedan är det den här personen man hatar, som är dum och 
idiotisk och ska sabba för alla liksom. Det är väl de två jag kan känna liksom att de 
två finns med i alla serier liksom. Det spelar knappt roll vilken genre det är. De ska 
finnas där. sedan finns det väl allt däremellan, fast i olika grader och nyanser. ”  
Kvinna #3 
 

Det härleder till vad Sundstedt (1999) menar. Huvudkaraktären, antagonisten, den 

drivande karaktären, närmsta relationen, skuggan, kontrasten och likaren existerar av 

olika skäl i olika filmer. De har olika funktioner som ska få publiken att känna igen 

sig, och för att föra handlingen framåt. Den ena har svårt att existera utan den andra, 

och de är utformade genom situationer och band sinsemellan. Huvudkaraktären är den 

goda, och är den som publiken troligtvis kommer att identifiera sig med. Den måste 

utvecklas för att kunna nå målet som den har, och eftersom publiken identifierar sig 

med huvudkaraktären utvecklas de samtidigt. Den drivande karaktären för handlingen 

framåt, och hotar på något sätt huvudkaraktären så att den måste utvecklas. Den 

närmsta relationen fungerar som ett bollplank och lyssnare till huvudkaraktären. 

Skuggan är den som försöker likna huvudkaraktären och utvecklas under filmens 

gång åt samma riktning som huvudkaraktären. Konstrastkaraktären gör dock tvärtom 

– den liknar huvudkaraktären i början, men med tiden utvecklas den åt en annan 

riktning.  

 

Jag lägger därför samman det respondenterna sade och vad Sundstedt menar. Då får 

jag fram följande: enligt respondenterna var det vanligaste att det fanns en god 
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(huvudkaraktären/hjälten/antagonisten), en ond (den drivande 

karaktären/kontrastkaraktären) och en korkad (den närmsta relationen/skuggan) 

karaktär. Således är det svårt att placera endast en karaktärsfunktion i respondenternas 

beskrivning, utan det handlar helt enkelt om vilken typ av film eller serie som visas.  

 
3.4 Identifiering – många olika sätt att känna igen sig på  

Gripsrud (2002) menar att identifikation kommer från ordet identitet, och därför 

betyder enformighet. Själva verbet betyder ”att vara en med” eller ”att bli likadan som 

någonting annat”. Om vi säger att vi identifierar oss med en karaktär så menar vi 

troligtvis att vi medvetet önskar att bli som hjälten. Respondenternas tankar liknade 

Gripsruds, och de menade att de tänkte på sig själva.  

 

”Jag kommer och tänka på mig själv. Måste hitta mig själv på något sätt liksom.” 
Kvinna #3 
 

Om respondenterna kunde känna igen sig i andra, skapade förståelse. Respondenterna 

sade inte det rakt ut, men det är tydligt att identifikation för dem är en slags 

enformighet, eller att kunna känna samhörighet. Att få vara en med andra personer. 

Det kan vara ett medvetet, men också ett omedvetet val att vilja likna en karaktär. 

Gripsrud (2002) menar att omedvetna komponenter är involverade och det är mer än 

ett instrument eller en personlighet som spelar in i valet. Även en av respondenterna 

uttalade sig om det.  

 

”Fast hur ofta vill man identifiera sig? Det är väl inte något man vill? Det är något 
som råkar sker.”  
Kvinna #1 
 

Enligt respondenten var en identifiering ingenting hon eftersökte, utan det var något 

som råkade ske. Ett omedvetet val, för precis som hon hävdade – det är inte något 

man vill. Om man inte vill – varför händer det då? Gripsrud (2002) menar att det finns 

flera olika teorier kring varför identifikationer, mellan publik och karaktär, uppstår. 

Teorier som bygger på Freuds psykoanalyser. Dels kan det bero på önskefantasier – 

att åskådaren vill vara lika oövervinnerlig som hjälten, eller en vilja att ha en liknande 

personlighet som karaktären. Det kan också bero på att ett barns identifieringsprocess 

med sina föräldrar – när de växer upp fortsätter de försöka finna en auktoritet som de 
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kan få ett emotionellt band till. En karaktär eller popstjärna, som kan upprätthålla det 

band de söker efter. En slags beundran kanske? En tredje orsaken till varför åskådare 

identifierar sig med karaktärer, beror enligt Modleski (1979) på Freuds 

upprepningstvång. Att kunna identifiera sig med den onda kvinnan är ett sätt att få ut 

sina egna önskefantasier. Dock finns det en stor skillnad – i de två tidigare nämnda 

teorierna finns en omedvetenhet kring identifieringen med en karaktär, men i 

upprepningstvånget finns en medvetenhet. Publiken är medveten om att de kan förstå 

den onda kvinnan, och känner sig därför inte bekväm. Trots det så fortsätter publiken 

återkomma till samma typ av serie, och identifiera sig med samma typ av karaktär. Så 

kanske var det någon av dessa orsaker som gjorde att respondenterna kunde 

identifiera sig?  

 

Det är också tydligt att det finns olika slags identifikationer mellan respondenterna 

och karaktärer. Respondenterna var inte medvetna om att det fanns olika sorters 

identifikationer, men genom att analysera materialet och jämföra med tidigare 

forskning har jag lyckats upptäcka vissa samband. Respondenterna kände inte att de 

kunde identifiera sig fullt ut med en karaktär, utan att det var vissa delar de kunde 

identifiera sig med. Jauss (1977) har föreslagit flera olika typer av identifikationer i 

estetiska sammanhang, som jag har försökt koppla samman med respondenternas 

svar.  

 

”Sex and the city, det är ju standardgrej att man kan identifiera sig med någon i Sex 
and the City. Jag känner själv att jag är mest lik Samantha, men man är ju inte det 
fullt ut utan det är ju till en viss grad.”  
Kvinna #1 
 

Respondenten kände igen sig i Samantha för hon var en öppen och vild karaktär, som 

inte skämdes över sin sexualitet. Även Bree i Desperate Housewives var en karaktär 

som hon kunde identifiera sig med. Vad jag kan se är detta en slags sympatisk 

identifikation (Gripsrud, 2002) – alltså att karaktären liknar publiken så mycket att de 

upplever karaktärens liv som deras egna. Jag uppfattar också en slags beundrande 

identifikation (Gripsrud, 2002) av Bree – publiken identifierar sig med en heroisk 

hjälte som är bättre och mer kraftfull än dem själva. Detta eftersom respondenten sade 

att karaktären var prydlig, men ändå stenhård och skulle inte dra sig för att skjuta 

någon. Jag tycker mig därför se en slags beundran i respondentens svar, och en 
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önskan om att vara lika oövervinnerlig. Genom respondenternas svar kan jag också 

instämma med Gripsrud (2002) om att sympatisk identifikation är den vanliga typen 

av identifikation. Alla fyra respondenter menade att de kunde känna att karaktärer 

liknande dem själva.  

 

”Varför jag nu identifierar mig med Sadie vet jag inte - hon kanske också har 

någonting jag vill vara. Alltså hon är ju jävligt osäker i och för sig, och väldigt 

bitchig och väldigt bitter. Och sabbar väldigt mycket för sig själv hela tiden och det 

kan jag väl identifiera mig med väldigt mycket…”  

Kvinna #2 
 

Jag kopplar direkt samman respondentens svar med, dels sympatisk identifikation, 

men också renande identifikation. Renande identifikation innebär att publiken 

identifierar sig med en karaktär som liknar dem själva, men som är av en tragisk typ. 

Det finns en sorts svaghet som snabbt leder till karaktärens undergång. Osäkerheten 

hos Sadie, låter för mig, som en svaghet som ofta leder henne till situation hon inte 

hade förväntat sig. En annan teori som kan vara orsaken till att respondenterna kände 

med karaktärer är ”den vita fläcken”. Sundstedt (1999) menar att ”den vita fläcken” 

ökar integriteten mellan publik och karaktär, eftersom dess skapare låter det finnas 

fläckar hos karaktären. Dessa fläckar har publiken chans att fylla i, med sina egna 

tankar och slutsatser, så att de lättare kan förstå karaktären. Om inte utrymmet finns, 

så är risken stor att karaktären blir platt. Därför måste denna teori vara av betydelse – 

respondenterna fyller omedvetet i sina egna frågor och slutsatser för att öka 

förståelsen till karaktärer. Därmed blir det ett band mellan karaktär och åskådare. 

Bandet kan dock ibland yttra sig på ett annorlunda sätt, än att kunna identifiera sig 

med karaktären.   

 

Jag hade aldrig hört talas om begreppen parasociala relationer, eller den medierade 

kvasiinteraktionen, förrän jag började min undersökning. Därför förvånade det inte 

mig att respondenterna inte diskuterade begreppen under fokusgruppsamtalet. 

Parasociala relationer, eller den medierade kvasiinteraktionen, är egentligen ingen 

identifikation, men det är ett sätt att skapa en relation till en karaktär. Thompson 

(2001) menar att genom att skapa en intimitet med karaktären, bildas den icke-

ömsesidiga intimiteten på avstånd. Åskådaren kan då interagera med karaktären, på 
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sina egna villkor, och njuta av karaktärens sällskap utan att behöva vara social. Dock 

finns risken att relationen överskuggar individens verkliga liv, och konsekvenser kan 

därmed uppstå. Så behöver tv-serieberoende endast bero på identifiering med 

karaktärerna, eller kan det också röra sig om ett liknande band mellan karaktären och 

publiken?  

 

Jag ställde därför frågan om identifieringen av en karaktär kunde påverka 

respondenternas dagliga liv. Svaren jag fick går, till en viss del, att binda samman 

med den medierade kvasiinteraktionen. Trots att det inte fanns många liknelser i just 

den här fokusgruppen, så existerar fenomenet fortfarande. Respondenterna menade 

nämligen att man inte stötte på alla sorters människor i vardagen, men gjorde det i 

serien. Ibland kunde det vara tillräckligt att slå på TV:n, och slippa behöva interagera 

med den typen av människor i vardagen. De undvek alltså att interagera, och gjorde 

det på sina egna villkor, vilket då blev en icke-ömsesidig intimitet på avstånd. 

Intimitet kunde ge avtryck, och med tiden kunde karaktären bli en vän som 

respondenterna kände med.  

 

”Kanske inte ersätter vänner, men att man ändå kan se det som en vän liksom.   
Jag kan ibland tänka vissa ifall jag ser en serie där två stycken är väldigt nära vänner 
att men varför har inte jag en sån vän? När jag egentligen har en sådan, men kanske 
inte uttrycker sig på samma sätt som i serien liksom…”  
Kvinna #3 
 

En av respondenterna menade också att man kanske letade förebilder på fel ställe, då 

de kände igen sig i en karaktär och fick en förebild som inte var applicerbart i 

verkligheten. Dessutom hävdade respondenterna att det kunde bli konsekvenser med 

att titta på tv-serier, och att identifiera sig med karaktärer eller skapa band med dem. 

Respondenterna menade att deras val blev lidande för den identifikationen de kände 

med en karaktär.  

 

”Väldigt underliga val här i livet som jag önskar att jag inte borde identifiera 
igenom. Karaktärer som inte tar konsekvenser av mina handlingar. Men på något sätt 
tänker jag också att det inte är jag som tar konsekvenserna.” 
Kvinna #1 
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”… Man tänker i den här situationen, jag vet inte vad jag ska göra, vad hade den här 
personen gjort?”  
Kvinna #2 
 

Sundstedt (1999) menar att det oftast är huvudkaraktären publiken identifierar sig 

med, och jag anser därför att vore det konstigt om valen eller vardagen inte 

påverkades. Eftersom man omedvetet önskar eller kan identifiera sig som karaktären, 

tänker man inte på valen man själv gör. Dock får det inte gå för långt, utan en sorts 

medvetenhet är ändå viktig.  

 

3.5 Beroende – problematisk term med många definitioner  

Jag valde att ha termen beroende i min frågeställning, detta trots att flera av mina 

källor menar att det finns en negativ betoning i begreppet. Den är dessutom lätt att dra 

åt det psykologiska hållet, vilket inte var något jag ville undersöka. Jag tänker 

beroende ur ett medietekniskt perspektiv, och jag håller med Griffiths och Davies 

(2005) om att det borde finnas en till beroendeterm som definierar beroende ur ett 

medietekniskt perspektiv. Precis som Griffiths och Davies (2005) menar så finns det 

likheter mellan hur de talar om datorspelberoende och hur Agerberg (2004) förklarar 

alkoholberoende. I båda fallen blir beroendet det största i personens liv, då andra 

aktiviteter väljs bort och istället dominerar beroendet personens tankar och känslor. 

Det behövs mer alkohol eller datorspelande för att uppnå samma njutning som förr 

och höja dopaminnivån. Även kontrollförlust förekommer i båda fallen, då det blir 

omöjligt för spelaren eller drickaren att avstå från beroendet.  

 

Griffiths och Davies (2005) menar att högfrekvent datorspelsberoende liknar tv-

beroende och jag ställde därför mig själv frågan om det fanns paralleller mellan att 

vara datorspel- och tv-serieberoende. Är det bara medie som medie? Under 

fokussamtalet menade även respondenterna att begreppet beroende hade en negativ 

betoning. Definitionen var att man ville ha mer, samt att man valde bort andra saker i 

vardagen, för att kunna fortsätta med beroendet. Respondenterna menade att det gick 

att applicera på tv-serier och att det fanns något som kunde kallas tv-serieberoende. 

De ansåg dock inte att de själva var beroende av tv-serier.  

 

”Jag går i perioder. Jag tycker om att kolla en hel serie. Och då, det är mer när jag 
känner att jag har tid eller för uttråkad…” 
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Kvinna #1 
 
”Jag brukar göra det för att jag blir uttråkad med vardagslivet. typ. Känner att nu vill 
jag bli involverad i någonting och då bara en snabb berättelse, eller intensiv snabb 
berättelse, berättad för mig, typ.”  
Kvinna #4 
 

Under vissa perioder kunde de titta mer, och insåg efter ett tag att det kunde vara svårt 

att tänka på annat. En av respondenterna menade att hon var väldigt social, och när 

hon valde bort en social aktivitet under en helg, visste hon att det hade blivit för 

mycket tv-serietittande. Det kunde dessutom vara jobbigt och abstinensen kunde 

finnas där om de inte fick se ett avsnitt. I vissa fall kunde de leva sig in så mycket i 

serierna att de tog ut det i verkligheten.  

 

Genom att försöka se samband mellan vad Agerberg (2004), Griffiths och Davies 

(2005) diskuterar kring beroende och med respondenternas svar, så tycker jag mig se 

en likhet. Det går även att dra paralleller till datorspelsberoende då respondenterna 

kunde känna abstinens, att de ville se mer, sociala aktiviteter valdes i vissa fall bort 

och att det kunde vara svårt att tänka på annat. Tankarna och beteendet påverkades 

också av hur mycket de tittade på serier. Skillnaden är att respondenterna kunde inse 

att det blev för mycket, och därmed lugnade sitt tv-serietittande. Respondenterna tog 

också upp att de använde serier som en verklighetsflykt, där de kunde leka. Nick Yee 

(Linderoth & Bennerstedt, 2012) diskuterar också detta, och menar att faktorn till just 

problematiskt användande av datorspel skulle bero på ”escaplism” – spelaren spelar 

för att fly sina vardags- eller andra problem i livet. Så det finns ett flertal likheter 

mellan datorspelsberoende och tv-serieberoende.  

 

3.6 Identifiering som bidragande faktor  

Kan då identifiering med en karaktär vara en bidragande faktor till tv-serieberoende? 

Mina respondenter hade delade meningar om denna teori. De ansåg att det till en viss 

del kunde bero på identifiering med en karaktär, men att fler faktorer spelade in. Det 

fanns ett behov av att se vad som hände sedan, och att det var viktigt för dem att få 

reda på att karaktärerna hade det bra. 

 

”…  Men jag kan ju tycka att storyn är bra, det är det som får mig att fortsätta kolla. 
Och så finns det ju ofta vissa händelser som inte kommer nästa avsnitt, utan man vet 
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att det kommer komma längre fram, och jag måste veta det slutet. /…/ men 
identifikation tycker inte jag är det viktigaste.” 
Kvinna #1 
 

”… Jag kommer ihåg i Vikings, jag brukar inte bli jätteberörd eller blir lite berörd i 
dödsscener, men jag märkte att jag blev mycket mer berörd i scener där karaktärer 
gör slut med varandra, eller separeras…” 
Kvinna #4 

 

Att kunna känna med karaktären var dock något som alla var eniga om. De kunde 

känna alltifrån glädje till sorg, och karaktärerna blev med tiden en slags vän. En var 

en av respondenterna inte säker på om hon tyckte att det var någon skillnad mellan att 

identifiera sig med en karaktär och att faktiskt bara tycka om karaktären. Enligt 

respondenterna berodde deras tillfälliga tv-serieberoende på mer än identifiering med 

karaktärerna. Det berodde också på en verklighetsflykt, att få fly från sitt, i stunden, 

lite tråkiga liv. De flydde in i en karaktärs liv och dennes verklighet, även om det inte 

fanns någon identifiering mellan dem. Det intressanta var dock att om respondenterna 

inte kunde relatera till vad karaktärerna tyckte och tänkte, så blev serien tråkig. Det 

ledde till att begäret inte fanns där, och de blev då inte beroende av serien. Så trots att 

respondenterna sade att det inte enbart berodde på identifiering med karaktärerna, så 

tittade de inte vidare på serien om de inte kunde relatera till karaktärerna.  

 

3.7 Gestaltning – Aviccii – Addicted to you  

Hur är då min gestaltning kopplad till undersökningen? Min tanke med gestaltningen 

har, från början, varit att klippa samman ett kollage av tv-serier, och jag hade flera 

olika idéer. En idé var ett kollage där scener från olika serier visade olika känslor. Jag 

ville framhäva att identifiering mellan karaktärer och publiken skedde genom känslor 

- dock blev det svårt då det var en interaktion mellan de båda parterna. Dessutom blev 

det snabbt en lång sekvens, eftersom jag ville ha med hela scener för att åskådaren 

skulle förstå. Det kändes också okänsligt att ha en ledsen karaktär i ett klipp, och 

sedan en glad karaktär i nästa klipp. Det blev ingen helhet, så därför började jag 

fundera om det gick att dela in känslorna. I filmen ”I rymden finns inga känslor”1 tas 

ett slags känslodiagram upp, och jag slogs av tanken att jag kunde använda samma 

sak. Genom att ha ett känslohjul skulle jag kunna dela upp de olika känslorna i de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.imdb.com/title/tt1686313/?ref_=nv_sr_1	  	  
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olika stadierna som finns. Jag bestämde mig för ett känslohjul, men tankarna 

utvecklades ytterligare då jag började fundera kring låtar som beskriver beroende. 

Snabbt började jag tänka på Aviccii – Addicted to you och när jag lyssnade på låten 

uppkom idéer. I huvudet bildades ett bildmanus, och jag var därför tvungen att 

testfilma. Det visade sig vara genomförbart, och på så vis fick jag även in mig själv i 

gestaltningen.  

 

Vad är då tanken med min gestaltning? Jag ville bygga musikvideon på tidigare och 

aktuell forskning, men också att gestaltningen är en som en slags bekräftelse, eller 

resultat, av vad respondenterna sade under fokusgruppsamtalet. Alltså att kunna 

känna med en karaktär genom olika känslor och tankesätt. Alla karaktärer har 

funktioner som genom samspel bygger upp varandra. Avicciis låt Addicted to you 

handlar om hur en relation kan ta över hela ens liv, och att man blir beroende av en 

person. Det går inte att stoppa, utan det finns hela tiden ett begär att få mer. Både för- 

och nackdelar finns, det är lätt att glädjas med personen, men också en risk att bli 

sårad. Trots känslostormar så finns det något berusande med att vara beroende av den 

där personen. Direkt när jag hörde texten kände jag att den gick att tolka på ett flertal 

olika sätt. Det kunde vara en relation som artisten sjöng om, men det kunde också 

vara om ett beroende till något annat. Tv-serier tillexempel. Därför valde jag klippa 

samman en musikvideo till låten, där det fanns möjlighet att tolka texten på åtskilliga 

sätt. Dels kunde det finnas ett band mellan karaktärerna – en kärlekshistoria där de var 

beroende av varandra - och dels kunde karaktärerna vara beroende av varandra genom 

orkestrering (Sundstedt, 1999). Karaktärerna kunde vara funktioner och genom 

samspel förde de berättelsen framåt.  

 

Låten gick också att tolka att det kunde finnas det ett band mellan publik och karaktär. 

Publiken kunde vara beroende av en tv-serie eller en karaktär, eller också kunde de 

känna med karaktärerna då det var vardagssituationer. Genom att de vita fläckarna 

(Sundstedt, 1999) fylldes med åskådarnas egna tankar och åsikter, så kunde en 

förståelse för karaktären skapas. Liknande situationer och känslor skapade en närhet, 

och respondenterna i fokusgruppsamtalet menade att de kunde känna allt från glädje 

till sorg. De sympatiserade med karaktären, och kunde på olika sätt identifiera sig 

med den. Det kunde också finnas ett beroende mellan publik och tv-serie, men också 
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mellan tv-serie och publik. Publiken kunde genom olika faktorer bli beroende och 

vilja se mer, medan tv-serierna kunde vara beroende av att publiken återvände. 

Dessutom kunde jag få in mig själv - dels att jag också kunde känna igen mig i 

respondenternas svar – men också för att jag agerade i videon. Det gjorde den mer 

personlig.  

 

Eftersom jag, med hjälp av två hemsidor, sparade ned youtubeklipp till musikvideon 

är jag medveten om att gestaltningen inte går att uppvisa för allmänheten. Det finns 

material i videon som är mitt, men klippen från youtube tillhör de stora amerikanska 

produktionsbolagen ABC, CBS Television Studios, HBO, Universal Television 

Studios och Warner Bros. Television. I videons sluttexter förklaras att materialet inte 

är mitt. Dock står det i paragraf 23 att upphovrättslagt material får användas i 

vetenskapligt syfte, men jag vill inte riskera att bryta mot lagen. (Lagen, 2016)  

 

3.8 Slutsats 
För att sammanfatta så har jag kommit fram till hur identifiering med karaktärer i tv-

serier kan vara en bidragande faktor till tv-serieberoende. Det finns flera aspekter att 

se till, och hur en hur en identifiering sker beror på hur man är som person. Vad 

åskådaren kan relatera till och vad har hen från förr. Är det ett behov att hitta en stark 

auktoritet som det går att binda ett emotionellt band till, eller är det ett sätt att försöka 

få kontroll över sin egen maktlöshet? Är det medvetet eller omedvetet 

önsketänkande? Också vilken typ av identifikation spelar roll – är det en beundran 

eller ett sätt att försöka rena sig själv. Är det att karaktären liknar åskådaren så mycket 

att de själva skulle kunna vara karaktären? Det är inte alltid åskådaren kan identifiera 

sig med en karaktär, utan ibland blir bandet mellan dem som en icke-ömsesidig 

intimitet på avstånd. En vän som finns med i vardagen, på åskådarens villkor. På 

något sätt skapas ett band mellan publiken och karaktärer, vilket gör att de fortsätter 

att återvända till tv-seriernas värld för att få se hur karaktären utvecklas.  
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Ordlista 
Beroende: Är ett fackord som oftast förknippas med psykologi. Jag använder det 

dock ur ett medietekniskt perspektiv.  

 

Fenomen: Är ett fackord inom psykologin. Använder det dock inte som ett fackord, 

utan som en vardagsform av det.  

 
Identifiering: Ordet har sitt ursprung från identitet - enformighet. Verbet ”att 

identifiera” betyder ”att vara en med” eller ”att bli likadan som någonting annat”. 
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Teknisk bilaga 
Fokusgruppsamtal 

Zoom #5 

För att kunna spela in samtalet valde jag att använda mig av en ljudinspelningszoom. 

När jag gjorde en testinspelning för att se så att det fanns tillräckligt med minne, samt 

att den fungerade utan batteri men som ström som strömkälla. Dock blev något fel 

med den inspelade filen, och för att vara på den säkra sidan valde jag att ha ett till 

inspelningsalternativ.  

 

NVIDIA SHIELD Surfplatta  

Jag valde en NVIDIA SHIELD surfplatta som ett till alternativ för att vara säker på att 

fokussamtalet skulle bli inspelat. Surfplattan var ett säkert alternativ, då den innan har 

använts till inspelning av föreläsningar. Trots det testades den, för att se så att den 

fungerade. 

 

Canon EOS 100D 

Eftersom min fokusgrupp bestod av fyra kvinnor, valde jag att ställa upp en kamera – 

Canon 100D – på ett stativ. Anledningen var att om det skulle vara svårt att urskilja 

rösterna på ljudinspelningsfilen, så skulle jag kunna titta på inspelningen på kameran. 

På det sättet skulle jag kunna se vem som sade vad. Dock kom aldrig 

kamerainspelningen till användning, då det gick att urskilja via ljudinspelarna. 

 

Express Scribe 

Efter fokussamtalet skulle intervjun transkriberas. Jag började med att ha ett Word-

dokument uppe, och spela filen i Itunes, men insåg redan efter en sekund att det skulle 

bli alldeles för svårt att spola tillbaka hundradelssekunder i Itunes. Jag sökte därför 

efter tips på hur en transkription lättas skulle gå till, och hittade Express Scribe via 

hemsidan https://transkribering.nu/transkribering/transkriberingstips-gor-det-sjalv/ . 

Jag lade in ljudfilen i programmet, och kunde därefter pausa och spola tillbaka när jag 

behövde det. Transkriptionen skrevs i programmet, men för att vara på den säkra 

sidan kopierade jag då och då in allt jag hade skrivit, i ett Word-dokument. 

Programmet blev tillslut tungt, och började krascha, så det var tur att jag sparade efter 

att en- eller två minuter var nedskrivna.  
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Gestaltning  
Save from net 

Eftersom jag inte ville få fram mitt material till musikvideon på ett illegalt sätt, valde 

jag att använda en hemsida som sparade hem youtubefiler. Det var såklart inte heller 

helt legalt, men det kändes bättre att spara ned små klipp på en minut, än att ladda ned 

ett helt avsnitt. Jag hade också tillgång till en del serier via DVD, och tanken var att 

jag skulle använda dem, men i slutänden kändes det enklare att söka efter specifika 

klipp. Annars hade jag behövt titta igenom hela säsonger av serier för att hitta rätt 

scen, och den tiden hade jag inte. http://en.savefrom.net/1-how-to-download-youtube-

video/ 

 

Youtubeinmp4 

Till en början använde jag Save from Net, men efter ett tag kraschade sidan och det 

blev omöjligt att spara några fler klipp. Därför sökte jag efter en annan liknande 

tjänst, och hittade youtubeinmp4. http://youtubeinmp4.com 

 

Canon EOS 100D 

När jag spelade in scenerna där jag själv var med i musikvideon, använde jag mig av 

min Canon EOS 100D, samt ett stativ.  

 

Aviccii – Addicted to you  

Låten jag använde till musikvideon var Aviccis låt ”Addicted to you”.  

 

Adobe Premiere Pro C6  

För att kunna redigera klippen som jag hade sparat ned från youtube, använde jag mig 

av Adobe Premiere Pro C6. 
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Bilaga 1 - Sammanfattning av fokusgruppsamtal 
Vilka serier?  

För att lätta upp stämningen frågade jag vilka tv-serier respondenterna brukade titta 

på. Det visade sig vara många, och olika – alltifrån drama till fantasy. Serier som 

Gossip Girl, Sex And The City ect. ansågs som tjejiga, och sitcoms som gick på tv 

fungerade mer som utfyllnad där de slapp tänka. Flera kriminalarserier och 

fantasyserier kom också upp i diskussionen, såsom Bones, Merlin och Once Upon A 

Time. En av respondenterna tyckte inte om drama, det kändes för dramatiskt, utan 

ville ha en mer orealistisk twist på det hela. Serier som byggde på nutidsform, men 

som ändå hade orealistiska händelser i, så att det inte blev så verklighetstroget. Just 

tittarvanorna var liknande hos alla respondenter – dels gick det i perioder, då de 

tittade intensivt på serier, dels streama ett avsnitt i taget. Antingen i veckan eller per 

dag. Det berodde på hur livet såg ut. Anledningarna till varför respondenterna valde 

titta på dessa serier var därför flera olika. Serierna kunde fungera som utfyllnad, eller 

som ett bakgrundsljud till när de pluggade eller åt mat. Det var tråkigt att äta mat 

ensam, sades det. En annan anledning till att respondenterna tittade på serier var för 

att byta ut sin vardag. Under tråkiga delar av deras liv, speciellt på hösten enligt en 

respondent, blev det mer vanligt för dem att gå in i en tv-serie. Flera av 

respondenterna menade att det berodde på att de ville bli involverade i någonting. I 

någons annans liv, när deras egna liv var tråkigt. Var deras egna liv däremot intressant 

och intensivt, då var inte suget efter tv-serier lika stort.  

 

Varför? 

Valet utav serier berodde, för en respondent, på vilket humör hon var på. Ibland ville 

hon ha något spännande, ibland något roligt som kunde pigga upp henne och ibland 

något som gjorde henne trött så att hon skulle kunna somna till serien. Sitcoms, 

menade en annan respondent, skulle vara tänkt att få en att skratta, även om det 

handlar om jobbiga saker. Dock menade hon att om man tänker efter så inser man att 

det egentligen är ganska tragiska människor man tittar på. Trots det så fanns det ett 

begär av att titta vidare. Just det med att titta vidare berodde på flera faktorer. Dels 

kände respondenterna att de var tvungna att se slutet, dels att de inte orkade byta 

kanal, serie eller stänga av avsnitten. Efter en lång diskussion kring om hur Netflix 

startar eller inte startar ett avsnitt, så kom en av respondenterna fram till att det var 
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skrämmande om hon tänkte efter. Att orken inte fanns där till att faktiskt stänga av 

eller byta kanal, var inte ett bra tecken.  

 

Respondenterna hade flera andra tankar kring varför de valde att titta vidare; de har 

inte aktivt valt att titta vidare, utan en strategi var att sätta igång ett avsnitt av en serie 

och därefter låta det rulla tills de somnade. Eftersom de visste hur tjänsten fungerade, 

så kunde de snabbt gå tillbaka ett par avsnitt och därefter fortsätta titta. Tv-serierna 

har också utvecklats, menade en av respondenterna, och att de nu är bättre än vad de 

var innan. Serierna hade i vissa fall till och med gått ifrån filmerna, då det fanns mer 

att se. Det fanns en chans att leva längre i den värld som karaktärerna befann sig i, 

och möjligheten att lära känna karaktärer, staden och storyn blev större. Även den 

stora medvetenheten kring att respondenterna blev sittandes, ett par timmar, fanns.  

 

Termen beroende 

När frågan om hur ett beroende yttrade sig, kom på tal, var svaren liknande. 

Respondenterna ansåg att det var en negativ betoning. Definitionen av begreppet var 

att man ville ha mer av någonting och det hade gått överstyr. Det var osunt om man 

valde bort andra saker i vardagen, endast för att få utlopp för sitt beroende. Detta 

menade respondenterna absolut var applicerbart på serier, och alla instämde att det 

fanns något som kunde kallas för tv-serieberoende. De menade att det kunde kännas 

jobbigt om de inte fick se det där avsnittet som de ville se, eller om något gick fel med 

karaktären – då kunde de inte sluta titta. Eftersom de kunde sitta många timmar per 

dag blev det att de drömde om karaktärerna. Det blev också att de började tänka för 

sig själva vad karaktären hade gjort nu.  

 

En av respondenterna blev så inne i Walking Dead att hon ville döda zombies när hon 

gick utanför dörren. Även Supernatural kom på tal, där en annan respondent levde sig 

in i serien så mycket att hon tog ut det i verkligheten. På något sätt blev det en 

verklighetsflykt menade de, och definierade det som att leka, men att de till slut insåg 

att det var ett sjukligt beteende. Däremot ansåg ingen av respondenterna sig som 

beroende av tv-serier. Om de var beroende, så var det i omgångar. Under vissa 

perioder kunde de titta mer, och insåg därefter att det var ett problem. De kunde känna 

abstinens och att det var jobbigt att tänka på annat, under de perioder som de var 
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beroende. När en serie var slut kunde abstinensen finnas kvar, och då byttes serien ut 

mot en ny. Ett substitut som inte alltid fungerade. Serien kunde vara bra, men 

eftersom den jämfördes med den tidigare, så blev den inte lika uppskattad som den 

kunde ha blivit. En av respondenterna menade att hon var väldigt social, och när hon 

valde bort en social aktivitet en fredagskväll, då visste hon att det hade gått för långt. 

En annan av respondenterna menade på att hon kunde sträcktitta, men efter en och en 

halv dag var det inte kul att titta längre. Lösningen för dem blev att lugna sig och att 

inte påbörja något nytt efter den avslutade serien.   

 

Karaktärer 

Det fanns fler faktorer som gjorde en karaktär till en bra karaktär. Dels behövde 

skådespelaren vara bra, eller ha något utmärkande. Karaktären behövde även ha en 

personlighet. Det var tvunget att respondenterna skulle kunna gå in i karaktären och 

identifiera sig med den på något sätt. Det kunde vara personlighetsmässigt eller att de 

var intressanta. En av respondenterna gillade snygga killar men tyckte att om 

karaktärerna inte hade någon personlighet, så var de inte längre snygga. En annan 

tyckte om karaktärer när det fanns hatkärlek till dem. Hon tyckte inte om valen som 

karaktärerna gjorde, men samtidigt så älskade hon just de valen som gjordes. Även 

konstrasten mellan karaktärerna var viktig, men även att se kontrasten mellan den 

verkliga och overkliga världen. Hur karaktärer i fantasyserier hur de agerar när de 

möter den verkliga världen.  

 

Genom att titta mycket på serier menade en av respondenterna att hon började 

drömma om dem, ville ha samlag med dem och till slut trodde att hon var dem. Trots 

att en karaktär kunde vara problematisk i hur den var, så finns det ändå en förståelse 

för dem. De växte, och Chuck Bass i Gossip Girl gavs som ett exempel. Han ansågs i 

den första säsongen av serien som en dryg och äcklig karaktär, men under 

säsongernas gång fick flera av respondenterna mer förståelse för hur han betedde sig. 

Det var även vanligt att det fanns en kluvenhet hos respondenterna, då de inte visste 

om de skulle tycka om karaktärerna eller inte. De avskydde vad karaktärerna gjorde, 

men ändå ansågs de vara bra på det de gjorde. Att det fanns en mall för vilka 

karaktärer som skulle vara med, fanns enligt respondenterna. Vanligtvis brukade det 

finnas en god och en ond, samt en korkad karaktär. Dock såg det olika ut för i vilket 
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land som hade producerat serierna. I Hollywood var detta standardmallen, men i 

brittiska serier var det mer vanligt att följa en huvudkaraktär med många olika 

egenskaper. Svenska serier fanns det inte så många av, tyckte respondenterna. De 

serier som fanns i Sverige var deckare eller komediserier. En av respondenterna 

menade att Äkta Människor, hade många bra komponenter men var obehaglig. Andra 

Avenyn ansåg vara aningen löjlig, då skådespelarna inte alltid presterade bra.  

 

Serier som Gossip Girl och O.C blev det också mycket diskussion om, då 

respondenterna menade att de inte kunde relatera till karaktärernas liv, och därför var 

inte begäret att se lika stort. Respondenterna kunde inte känna någon förståelse till 

varför saker hände, och de kunde inte leva sig in i karaktärernas rika liv. Trots det 

fanns ändå en viss lockelse till att vilja leva som karaktärerna. Det var även delade 

åsikter kring karaktärerna, då vissa ansåg olika karaktärer som störande, medan de 

andra ansåg dem som charmiga. Exempel som togs upp var Marissa och Taylor i O.C. 

En av respondenterna blev ledsen över att Marissa dog, medan en annan tyckte att det 

var bra, då hon tyckte att karaktären var dryg. Även Taylor ansågs som jobbig av 

flera, men charmig av en av respondenterna. Att en karaktär dog lämnade ett visst 

tomrum efter sig, då karaktärer ofta medförde en känsla. Game of Thrones togs upp 

som ett exempel där manusförfattarna ofta valde att ta bort en karaktär.  

 

Termen identifikation   

När jag frågade respondenterna vad de tänkte på när de hörde ordet identifiering, så 

var alla eniga om att de tänkte på sig själva. De ville hitta sig själva på något sätt, och 

ett försök kunde vara att ta in andra saker till sig själv. Också att de kunde känna igen 

sig i andra, så kunde det skapa förståelse. Att kunna identifiera sig med en karaktär 

kände respondenterna att de kunde göra till en viss del. Aldrig fullt ut, utan till en viss 

grad. En av respondenterna hade aldrig funderat över identifieringen med karaktärer, 

men tyckte att det var en intressant tanke. Dock kände hon inte att hon kunde se så 

många karaktärer som var lik henne. Luna Lovegood i Harry Potter var den karaktär 

som hon kunde känna igen sig i, då karaktären var flummig. Respondenten därefter 

sade att Sex And The City var ett standardexempel, där kvinnor ofta identifierar sig 

med en av karaktärerna. Hon kunde känna att hon identifierade sig med Samantha, 

eftersom hon är öppen, galen och som pratar öppet om sin sexualitet. Förutom 
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Samantha kunde hon även identifiera sig med Bree i Desperate Housewives, då hon är 

en stenhård hemmafru som ändå inte drog sig för att skjuta någon. En annan 

respondent identifierade sig med en karaktär som var tvärtemot – Sadie i Awkward – 

som var bitchig men ändå väldigt osäker i sig själv. Osäkerheten syntes, vilket var 

något respondenten kunde känna igen sig i. Den sista respondenten kunde känna igen 

sig i Emma Swan från Once Upon A Time.  

 

Under den period eller stund som respondenterna var beroende av en serie, samt ett 

litet tag efteråt, kunde identifieringen påverka respondenternas vardagliga liv. De 

kände igen sig i karaktärerna, vilket kunde vara negativt. Detta eftersom att 

respondenterna började göra underliga val i verkligenheten, sådana val som den 

karaktär som de identifierade sig med gjorde. Karaktären stod nämligen inte för 

konsekvenserna som blev av respondenternas handlingar. Även i situationer som de 

inte visste hur de skulle hantera, frågade de sig själva vad karaktären hade gjort. Ofta 

gjorde karaktärerna ett val som sedan löste situationen, vilket gjorde att 

respondenterna började tro att allting löser sig i verkligheten också. Genom att agera 

som de i serierna gjorde, så skulle allt bli bra, men det fungerar inte alltid så.  

 

En av respondenterna menade att man kanske letade förebilder på fel ställe, då man 

kände igen sig och därmed fick förebilder som inte är applicerbart i den värld vi lever 

i. Dessutom kom teorin om att man inte stötte på alla olika sorters människor i 

vardagen, men gjorde det i serien. Vilket i sin tur kunde ge avtryck i vardagen. Även 

om karaktärerna kunde ge intryck eller ge upphov till handlingar så tyckte inte 

respondenterna att karaktärerna kunde ersätta vänner. De kunde känna att de ville ha 

en vän som en karaktär, men redan hade det. Karaktärerna kunde också bli som 

vänner, vilket ibland kunde uppröra respondenterna när något ont hände. Det var inte 

heller alltid att huvudkaraktären var den de kände med, utan kunde ibland vara 

sidekicken.  

 

Identifiering som bidragande faktor 
Om identifiering med karaktärerna kunde vara en bidragande faktor till tv-

serieberoende, var det delade meningar om. Respondenterna kunde känna att det till 

en viss del berodde på identifiering med en karaktär, men att se på serier var en flykt 



	   53	  

från verkligheten. Om respondenterna ville fly från verkligheten, så valde de att fly in 

i en karaktärs liv och dennes verklighet, trots att identifieringen fanns där. Gick det 

dock inte att relatera till hur karaktären tyckte och tänkte, så blev serien tråkig. Var 

fallet så, så fanns inte heller begäret att se mer, vilket då inte ledde till ett beroende. 

En av respondenterna menade att man ändå ville se vad som hände med karaktärerna 

och brydde sig om dem. Hon såg fram emot när karaktären syntes i bild, men tyckte 

att sämre karaktärer drog ned stämningen. Att kunna identifiera sig med karaktärer 

var inte heller det viktigaste för att fortsätta titta utan det var identifiering av 

situationer och händelser. Det var inte heller alltid med favoritkaraktärer som en 

identifiering uppstod.  

 

En av respondenterna ifrågasatte i slutet skillnaden mellan identifiering och att tycka 

om en karaktär. Hon visste inte om hon tyckte det var någon skillnad. Eftersom hon 

tidigare aldrig hade reflekterat över identifieringar med karaktärer, så visste hon inte 

om hon kunde identifiera sig med dem. Dock tyckte hon om flera karaktärer och 

kunde förstå dem, och reflekterade därför om det kunde bottna sig i dem själva. Där 

var något som alla var eniga om – att känna med karaktären. Alla respondenterna 

kunde känna med en karaktär om den blev sårad eller ledsen, men även om karaktären 

var glad. Karaktären blev på något sätt som en vän, och det var inte heller tvunget att 

vara huvudkaraktären. Ibland kände de mer med de andra karaktärerna, och gladde sig 

mer åt när det gick bra för dem.  

 


