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Abstract 

Ways of watching TV series have increased over the years by way of the ever expanding part the 

Internet plays in our media consumption. Sweden has gone from being a country with a single 

public service channel to one with a wide range of commercial TV channels with the purpose to 

attract viewers and advertisers. In our study we have examined aspects of TV series that exist 

beyond the text itself. Gerard Genette (1997) was the one who coined the expression paratext 

which consists of two parts; peritext and epitext. Though Jonathan Gray (2010) is the one who 

wrote about paratexts in relation to TV series, whereas Genette (1997) only describes them in 

terms of literature. Because there are so many different TV series and television channels it is 

important for a new series to stand out from the rest, while also making it easy for potential 

viewers to determine the show’s genre even before it has started airing. We have used three 

different methods to be able to answer our two main questions about what different epitexts TV 

channels use and whether there is an interest among viewers to be able to engage themselves 

further in a TV series. Our first method consisted of a quantitative content analysis of ten 

Swedish TV series from five different Swedish television channels, where we mainly looked at 

epitexts found online. After this we made a quantitative survey in which 79 people who watch 

TV series took part. Our last method used was a qualitative content analysis of the official 

websites of four popular, Swedish TV series. 

The result of our study shows a strong interest among viewers to follow a television series 

beyond its regular broadcasting on television, and also that there is a will to discuss TV series, 

among family and friends, as well as with strangers found online. Websites of the different TV 

series give visitors possibilities for discussion and further reading about, for example, episodes 

and characters from the show. In this way an involvement that benefits both parties is created. 
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Sammanfattning 

Sätten att titta på TV-serier har utökats de senaste åren i och med Internets allt mer centrala roll i 

vår mediekonsumtion. Sverige har gått ifrån att vara ett land med en enda public service-kanal till 

ett med ett stort utbud av kommersiella TV-kanaler med syfte att locka tittare och annonsörer. I 

vår studie har vi undersökt aspekter av TV-serier som ligger utanför själva texten. Gerard 

Genette (1997) var den som myntade uttrycket paratext som består av de två delarna peritext och 

epitext. Dock är det Jonathan Gray (2010) som pratar om paratexter i relation till TV-serier, 

medan Genette (1997) endast beskriver paratexter i samband med litteratur. Eftersom det finns 

så många olika TV-serier och TV-kanaler är det viktigt för en ny TV-serie att sticka ut bland 

mängden, samt att skapa en bild av vilken typ av TV-serie den är innan den faktiskt börjat sändas. 

Vi har använt oss av tre olika metoder för att kunna besvara våra två frågeställningar som rör 

vilka epitexter TV-kanaler använder sig av och huruvida det finns ett intresse hos tittare att kunna 

engagera sig vidare i en TV-serie. Vår första metod utgjordes av en kvantitativ innehållsanalys av 

tio svenska TV-serier på fem olika svenska TV-kanaler, där vi främst riktade in oss på epitexter 

som kan hittas online. Därefter skapade vi en kvantitativ enkätundersökning där 79 respondenter 

som tittar på TV-serier deltog. Den sista metoden var en kvalitativ innehållsanalys på fyra 

populära svenska TV-seriers officiella webbplatser. 

Vårt resultat tyder på att det finns ett starkt intresse hos TV-tittare att följa en TV-serie på andra 

sätt än endast på utsatt tid på TV:n, och även att det finns en vilja att diskutera TV-serier, med 

släkt och med vänner, likväl som med främlingar på Internet. Webbplatser för de olika TV-

serierna erbjuder besökare möjligheter till både diskussion och vidare läsning om exempelvis 

avsnitt eller karaktärer. På så sätt skapas ett engagemang som gynnar båda parter. 

Nyckelord: paratext, epitext, tv-serie, konvergens, social identitet, fankultur, deltagarkultur. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer vi att ta upp grunden till våra frågeställningar och vilken forskning som gjorts tidigare i 

Sverige och utomlands kring epitexter relaterade till TV-serier. Sedan följer våra frågeställningar, syfte och vilka 

avgränsningar vi gör i vår forskning, samt en begreppsdefinition. 

 

Hårdpärm var den första varianten som böcker trycktes i större upplaga. Stora klumpiga och 

tunga böcker gjorde att läsarna eftertraktade en ny variant av bok; en bok som de kunde ta med i 

väskan. Då skapades pocketboken, med en mjuk pärm och i mindre format som man lätt kunde 

ta med på resan. Efterfrågan på ett mer flexibelt format gjorde att producenterna skapade ett 

(Genette, 1997). 

 

TV-serier är dock inget man kan läsa från pärm till pärm. I början handlade det om att man 

kunde se dem på sin TV på utsatt tid en gång i veckan. Fler och fler TV-serier utvecklades och 

nya TV-kanaler skapades i rask takt. Med inspelningsmöjligheter i form av VHS blev det allt 

populärare med program som länkade vidare på samma handling i flera avsnitt. Varje avsnitt 

behövde inte längre börja och sluta på noll, utan episoden kunde spinna vidare på intrigen som 

presenterades i avsnittet innan eller ännu längre tillbaka. Genom att sluta på en så kallad cliffhanger 

gav man tittaren anledning att vilja följa programmet vidare när man inte fick reda på 

uppslutningen förrän i nästa avsnitt. Tittarna manades till att längta till nästa avsnitt och många 

kunde inte stå ut och därför skapades en möjlighet att ladda ner avsnittet innan det sändes på 

TV:n. Gratis, men från början olagligt. Detta gav också de personerna som såg avsnittet innan det 

sändes möjlighet att spoila om avsnittet till dem som ännu inte hade sett det. Kunskap är makt 

brukar man säga och det är inget undantag när det gäller TV-serier, som har blivit något som 

engagerar runt om i världen. Att kunna köpa TV-serierna på DVD var ett sätt som skulle lugna 

dem som inte orkade följa serien över en längre tid men endast se den en gång i veckan. Det var 

också ett bra alternativ för dem som inte hade tid att se den en gång i veckan, eller helt enkelt inte 

kunde hålla koll på när programmet sändes. Efter DVD-boxen dröjde det inte länge tills fler 

alternativ introducerades på marknaden så som att titta On demand när man vill på sin TV-box 

eller via streamande tjänster som TV-kanaler eller liknande erbjuder och som har verkat som ett 

lagligt sätt att kunna se de avsnitt man missat av TV-serier. I Sverige finns det kanaler som SVT 

Play, TV3 Play, TV4 Play, Kanal5 Play och TV6 Play där man kan titta på sina TV-serier när man 
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vill. Men finns de mest populära svenska TV-serierna tillgängliga på Play-kanalerna och utnyttjas 

möjligheterna att se dem av tittarna? 

 

Den stora frågan som produktionsbolag frågar sig idag är hur de ska få fler tittare engagerade i en 

TV-serie så att de fortsätter att följa den. Nya sätt att sprida TV-serier och nya sätt att involvera 

sig i karaktärer och handling utanför TV-serien har blivit viktigt i och med Internets 

genomslagskraft. I vår studie ska vi undersöka hur det ser ut med möjligheterna att kunna 

engagera sig i svenska TV-serier med hjälp av Internet. 

 

1.1. Bakgrund 

Vad är det egentligen som gör en TV-serie framgångsrik? Finns det andra bakomliggande orsaker 

till varför en viss TV-serie blir så populär? Handlar det om marknadsföring? En text kan inte 

finnas utan dess paratexter, skriver Gerard Genette (1997). Paratexter är så kallade peritexter och 

epitexter tillsammans. Det som Genette (1997) skriver om handlar dock om litteratur. Det är 

Jonathan Gray (2010) som tar upp paratexter som ett fenomen inom filmen och televisionens 

värld. En peritext är något som man kan säga existerar inom TV-serien, fast inte inom själva 

texten, exempelvis en titel eller en eftertext. Epitext däremot är något som existerar utanför TV-

serien så som en plattform på Internet, affischer vid busshållsplatsen eller en reklamfilm. 

Epitexter är den del av paratexter som vi kommer att behandla i vår studie när det gäller svenska 

TV-kanaler som sänder svenska TV-serier. Som Håkan Lahger & Love Svensson (2003) lagt 

märke till så arbetade tidningarna och de populära TV-serierna sida vid sida och genererade mer 

läsare/tittare åt varandra. Genom att media bevakar en aktuell TV-serie på TV:n så kan även de 

som inte sett programmen hänga med i vem som åkte ut, vem som vann eller vem som gjorde 

bort sig. Det finns möjligheter att läsa mer, kommentera och titta på TV-program i efterhand. I 

vårt intresse ligger att undersöka hur mycket man kan delta i en TV-serie utöver att titta på den. 

Mycket liten forskning kring epitexter av svenska TV-serier har gjorts. Uttrycket epitext är från 

början en del av paratextualitet som Genette introducerade 1997. Han pratade endast om epitext 

som något man kunde hitta inom skönlitteraturen. Det är först senare som forskare som Gray 

(2010) tagit sig an begreppet som något som existerar i filmen och televisionens värld. 
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En akademisk uppsats som behandlar ämnen nära vårt eget är en skriven av Mikael Peltola (2009) 

som gjort en analys av den svenska TV-serien Andra avenyn (2007-2010). Peltola (2009) har tittat 

på hur bland annat fan-kulturen samt konvergenskulturen ser ut kring TV-serien utifrån Jenkins 

(2006). Peltola (2009) gör också en granskning på flertalet paratextuella element så som promos 

och extramaterial, men nämner dem inte i samband med uttrycket paratextualitet. 

Identitetsskapande och varumärke är också något som diskuteras. När vi gör en överblick över 

uppsatser och arbeten som skrivits så kan vi se en tendens att den mesta forskning som gjorts har 

varit kvalitativ där en eller några stycken TV-serier behandlats. Dessutom är det oftast 

amerikanska TV-serier som är i fokus. 

 

1.2. Syfte 

Vårt syfte är att studera vilken typ av epitexter som existerar kring TV-serier och hur de utnyttjas 

av dess tittare. 

 

1.3. Frågeställning 

Vilka möjligheter, eller så kallade epitexter, skapar svenska TV-kanaler för tittaren att kunna engagera sig 

vidare i svenska TV-serier? 

Vilket intresse finns det hos tittarna att kunna engagera sig i TV-serier med hjälp av de epitexter som finns 

tillgängliga? 

 

1.4. Avgränsningar 

I vår studie kommer vi endast att undersöka hur svenska TV-kanaler använder sig av epitexter för 

sina svenska TV-serier. Vi kommer att använda amerikansk TV-historia som exempel, men inte 

studera det vidare på en djupare nivå. Vi kommer att undersöka tio olika TV-serier på fem olika 

TV-kanaler och inget mer över det. Vi kommer inte att undersöka eller jämföra med filmer eller 

miniserier, endast TV-serier. Vi kommer att inrikta oss på specifika epitexter som är tillgängliga 

för oss på Internet. Något som ej är tillgängligt är antal affischer uppsatta kring olika städer i 

Sverige, produkter relaterade till TV-serier som säljs i fysiska butiker, reklamkampanjer som varit 

och inte heller i vilken utsträckning en trailer eller promo visats. Vår fokus kommer att ligga på 

webbplatser, sociala medier och Play-kanaler där epitexter till TV-serierna existerar och kan 
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användas och utforskas av nyfikna tittare. När det gäller sociala medier kommer vi främst att 

inrikta oss på Facebook. 

 

1.5. Begreppsdefinition 

1.5.1. Officiella och inofficiella sidor på Internet 

Officiell är ett ord som vi kommer att använda oss av frekvent genom vår uppsats. En webbsida 

till en TV-serie kan vara officiell eller inofficiell. En officiell sida är skapad av producenterna, TV-

kanalen eller liknande som är inblandade i skapandet av TV-serien. Det finns anställda som 

jobbar med att uppdatera denna webbplats för ett kommersiellt syfte i att locka 

tittare/konsumenter till att följa eller fortsätta följa TV-serien. En inofficiell webbsida som 

handlar om en TV-serie kan vara en sida som är skapad av ett eller flera fans och har som mål att 

underhålla och skapa en gemenskap kring en viss TV-serie. Man kan också prata om officiella 

och inofficiella Facebook-grupper där samma sak gäller som för en webbplats. Det beror helt på 

vilka som står bakom sidan och vad dess huvudsakliga mål är. Det är viktigt för både officiella 

och inofficiella webbplatser eller Facebook-grupper att tydligt klargöra för eventuella användare 

vad det är för slags sida och vilka som står bakom så att användarna inte blir förvirrade och 

vilseledda (för vidare läsning: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM). 

 

1.5.2. Konsument eller tittare 

En tittare beskrivs som en “person som (regelbundet) ser på TV” på NE.se (källa: 

http://www.ne.se/sve/tittare?i_h_word=tittare) och en konsument beskrivs som “slutlig 

användare av varor och tjänster” (källa: http://www.ne.se/lang/konsument/229348). Gray 

(2010) refererar oftast till TV-tittarna som konsumenter, medan Jenkins (2007) pratar om fans, 

zappare, tittare eller konsumenter. Det finns flera ord för att beskriva vad som egentligen är 

samma sak. Det beror helt på situationen i vilken man pratar om dem som tittar på TV-serier. Vi 

har valt att använda ordet tittare då det känns som ett mer oberoende ord. När man använder 

ordet konsument så blir man mer medveten om att personen som tittar på TV-serien har gjort ett 

aktivt val och köpt TV-serien. Då måste man se TV-serier som en vara som man köper och 

konsumerar. När Gray (2010) pratar om konsumenter så pratar han samtidigt om den 

amerikanska TV-kulturen där man marknadsför TV-serier på en storskalig nivå. Det finns 

webbshopar, TV-boxar med eller utan extramaterial och TV-program där skådespelarna 
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intervjuas. TV-serier blir ett varumärke som man kan definiera sig själv med och på det viset kan 

man känna sig tvungen att engagera sig och köpa epitexterna kring TV-serien. Vid denna tanke 

att TV-serien är ett märke enas forskare som Gray (2010), Jenkins (2008) och Sabine Trepte 

(2006). Eftersom uppståndelsen kring TV-serier är på en mindre skala i Sverige är det bättre att 

definiera dem som följer TV-serier som tittare. MMS, till exempel, mäter tittarsiffror och pratar 

om TV-tittare och svenska TV-befolkningen som genererar tittardata (källa: 

http://mms.se/arbete/peoplemeterprogreklam.asp). De genomför inte, av definition, 

marknadsundersökningar kring konsumering av TV-serier. 

 

1.5.3. On demand 

När vi pratar om On demand så menar vi sätt att titta på TV där man kan välja att titta på episoder 

av TV-serier när man vill. Det finns ett flertal sätt att göra detta dock. En On demand-box är en 

TV-box som man kan köpa som komplement till sina vanliga TV-kanaler och med hjälp av denna 

box man kan spela in eller se program när man vill antingen gratis eller till en lägre kostnad. 

Något vi också kommer ta upp är Play-kanaler som är webbsidor på Internet där man gratis eller 

med ett betalkonto kan se episoder av TV-serier som man vill titta på. On demand och Play-

kanaler är något som växt fram på grund av ett växande behov att kunna titta på sina TV-serier 

när man vill eller har tid till det. Illegal nedladdning tycks minska i och med att Ipred-lagen tog i 

kraft 2009 och den lagliga försäljningen av betaltjänster och gratis streaming på Internet tycks 

öka. Likaså gör också de svenska TV-kanalernas utbud på Play-kanalerna (Ghersetti, 2009). 

 

1.5.4. Exempel på epitexter 

Med epitexter menar vi den delen av paratexter (Genette, 1997) som rör saker utanför en TV-

serie som ändå handlar om TV-serien och som enligt Genette (1997) ska förbereda publiken på 

den huvudsakliga texten. Gray (2010) beskriver som exempel på paratexter utanför TV-serier 

trailers, promos, affischer, övriga reklamkampanjer och hypes, forum på Internet, webbplatser 

relaterade till TV-serier, extramaterial, intervjuer i media, dator- och tv-spel som baseras på TV-

serier, tävlingar, rekvisita och till exempel saker med TV-seriers loggor på som går att köpa, 

parodier på originalet, material som skapats av fans till TV-serier, DVD-boxar. Även om inte 

Gray (2010) använder sig av ordet epitext i större skala så kommer vi att göra det eftersom vi helt 

exkluderat peritexter, alltså saker innanför texten som inte kan räknas som den huvudsakliga 

texten, ifrån vårt fokus. 
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1.5.5. Genre 

För att lättare kunna dras in i en TV-serie och dess handling delar man upp TV-serier i olika 

genrer. Det kan vara exempelvis en drama- eller en dokumentärserie. Att känna igen genre är 

något vi lär oss, och det kan ofta vara något som vi känner igen på en global nivå (Tudor, 2003). 

Det finns genrer som är specifika för vissa länder och industrier. Exempelvis så har Hollywood 

och Bollywood ganska specifika stilar, men delar också globala uppfattningar om vad deras genre 

representeras av. Genre i sig är ingen paratext, men paratextuella element kan representera genre. 

Detta kallas också för arketextualitet; hur en sak kan stå för något större. Så som att en trailer kan 

få tittaren att snabbt förstå vad det handlar om för typ av TV-serie. Det allra mesta som visar 

element på genre sker inom själva texten, men detta är peritexter (Genette, 1997), något som vi 

inte kommer att beröra. Innan man stött på texten är det viktigt att få en inblick av vad det är för 

typ av text för att bestämma om det är något man vill se eller inte. Det kan vara så att man endast 

gillar komediserier och då kan man leta efter element i reklamkampanjer eller promos som kan ge 

en ledtråd till vilken typ av genre texten har. Genren guidar oss genom en djungel av möjliga TV-

serier som vi kan tänkas följa. 
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2. Teori 

En TV-serie kan ses som en produkt där tittare agerar konsumenter som ska välja varumärke på hyllan i 

affären. Men vad händer när konsumenter går över till att bli producenter och tyckande tittare som tillsammans 

skapar mening för en text? Först granskar vi den svenska TV-historien och vilka olika TV-program som varit 

populära genom tiderna. Sedan följer en närmare titt på de teorier som ligger till grund för vår forskning kring 

fenomenet att skapa en tolkning av en TV-serie utanför dess episoder. 

 

2.1. Svensk TV-historia 

Även om televisionen kom till Sverige 1956 så var fotbolls-VM 1958 en kritisk punkt för svensk 

TV där hundratusentals svenskar investerade i TV-apparater för att kunna följa sporteventet. 

Fram till 1969 fanns det endast en TV-kanal i Sverige som hette TV1, och är dagens SVT1, så det 

är klart att tittarsiffrorna såg goda ut ifrån början. Populära TV-program var Kvitt eller dubbelt 

(1957-1973), Sigges cirkus (1956-1959) eller olika tv-teaterföreställningar. (källa: 

svt.se/2.60395/1.704450/mer_tv-historia). Senare kom också TV2, dagens SVT2, som skulle 

vara TV1:s syskonkanal, men istället bildades två läger som konkurrerade med varandra (Lahger 

& Svensson, 2003). En ännu större konkurrent skulle äntra scenen vid årsskiftet 1987-88; Tv3. 

Därmed hade Sverige sin allra första kommersiella TV-kanal. Det var något som skakade om 

SVT1 och SVT2 som fick kämpa om att sända ett populärt program som hockey-VM. Eftersom 

ytterst få hade tillgång till TV3 i starten så var just att kunna se program som SVT inte sände en 

morot för fler att betala lite extra för att kunna se på den nya kanalen. Hockey-VM fick TV3 

förstahandsrätt på, och SVT fick nöja sig med en viss fördröjning av sina sändningar vilket gjorde 

TV-tittare som inte skaffat TV3 upprörda när det skreks till hos grannen innan det blev mål i 

deras egna TV-apparater (Lahger & Svensson, 2003). 

 

1990 startades TV4 som skulle vara något slags mellanting mellan public service och en 

kommersiell TV-kanal. De fick inte en vidare bra start när de stötte på teknikstrul under den allra 

första direktsändningen (Lahger & Svensson, 2003). TV4 kunde erbjuda program som När och 

fjärran (1997-2008) och Äntligen hemma (1997-) som var något helt annat än vad man sett innan. 

Detta följdes av populära TV-lekar som Bingolotto (1989-), Vem vill bli miljonär, (2000-2003) och för 

att inte prata om Stadskampen (1997-2001, 2005) som var en riktig publiksuccé. En bidragande 

faktor till framgång för TV-serierna var hur tidningarna började skriva om dem för att kunna 

locka till sig fler läsare (Lahger & Svensson, 2003). 

http://svt.se/2.60395/1.704450/mer_tv-historia
http://svt.se/2.60395/1.704450/mer_tv-historia
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1989, endast ett år efter att TV3 startades, öppnades dörrarna för ännu en svensk kommersiell 

TV-kanal; Kanal5. Kanalen har genom året genomgått ett flertal namnbyten och hette tidigare 

Nordic channel, TV5, TV5 Nordic och Femman. Det var 1996 som kanalen fick det namn som 

den har idag. Åren före 1996 var en hård tid för kanalen som inte kunde toppa sin största 

konkurrent TV3. De hade inga starka karaktärer/programledare som kunde sätta standarden för 

TV-kanalen. Måndagsklubben (1996-2000) var det program som fick Kanal5 att lyfta och synas 

bland en bredare publik. Ett populärt program de senare lanserade var Popstars (2001-2002) 

(Lahger & Svensson, 2003). 

 

Under åren så har en viss typ av TV-program varit dominanta. Det visar den så kallade 

Realityvågen där SVT började med att sända Expedition: Robinson (1997-) som blev en succé (Lahger 

& Svensson, 2003). Därefter följde Kanal5 med Villa medusa (1999-2002) och Mullvaden (2000-

2007). TV3 satsade på det säkra kortet; sport, men under 1995 började annonsörer att dra sig ur 

och de var tvungna att lära sig att anpassa sig efter vad målgruppen, definierad utifrån 

annonsörerna, ville ha. TV4 hade nyss dragit igång Skilda världar (1996-2002) som hade stor 

framgång, och TV3 ville inte vara sämre och startade såpoperan Vänner och fiender (1996-2000). 

MMS:s mätsystem mätte 400 000 tittare, så det var ett framgångsrikt koncept, dock kom Kanal5 

och ville ha rättigheterna till att visa resten av TV-serien och det fick de året efter starten (Lahger 

& Svensson, 2003). TV3 fick börja om på nytt och skapade en ny såpa vid namn Vita lögner 

(1997-2002) som tilltalade tittarna och de fick sina annonsörer tillbaka. Detta kom att bli det så 

kallade såpakriget (Lahger & Svensson, 2003). 

 

Därefter kom dokusåporna som var en blandning mellan såpa och dokumentära program. 

Program som Big Brother (2000-) på Kanal5 både upprörde och fascinerade den svenska 

befolkningen och än idag dominerar denna genre i våra svenska TV-kanaler. 

 

I Sverige ville man inte vara sämre än USA med deras populära typer av TV-program. Sen kväll 

med Luuk (1996-2004) skapades som en spegelbild av Late show med David Letterman (1993-). 

Talkshows eller så kallade pratprogram har aldrig riktigt slagit igenom i svenskt format så som med 
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de amerikanska motsvarigheterna. Något som dock gick hem var debattprogram så som 

Kvällsöppet (2007-) i TV4 och Studio S (1975-1984) i SVT (Lahger & Svensson, 2003). 

 

2006 introducerades TV6 som komplement till TV3. Den stora skillnaden på TV6 jämfört med 

de andra kommersiella TV-kanalerna var att de marknadsförde sig som en TV-kanal för den 

manliga publiken medan TV3, TV4 och Kanal5 riktar sig mer åt den kvinnliga tittarkretsen 

(Lahger & Svensson, 2003). De har sänt svenska TV-program så som Rocky & Drago (2006-2007), 

FCZ (2005-2007) och Being Bingo (2006). 

 

1993 gick SVT och TV3 samman och skapade MMS som är effektivt sätt att kunna mäta 

tittarsiffror (Lahger & Svensson, 2003, källa: http://mms.se). Innan hade endast SVT haft 

tittarmätningar. Snart inkluderades även TV4 och Kanal5. I det så kallade People meter-systemet 

ingår idag 1200 hushåll i Sverige som genom en speciell fjärrkontroll kan registrera vad de tittar 

på och det är dessa resultat som det svenska tittarmätningssystemet är baserat på. Man mäter i 

procent av de 1200 hushållen bestående av 2600 personer och applicerar detta på Sveriges 

befolkningsmängd (källa: http://mms.se). Dock kan det diskuteras hur pålitligt detta 

mätningssystem är. Att 1200 hushåll i Sverige ska få representera alla nio miljoner människor kan 

låta lite väl långsökt. Det är inte alls säkert att så många heller känner till hur mätningen av TV-

program görs, och när det står att en miljon personer tittade på Gladiatorerna 2012 så tror de att 

det verkligen var denna siffra och inte att den bygger på en uträkning gjord genom 289 personer 

inom 1200 hushåll som registrerat att de tittat på programmet den kvällen. I vår undersökning i 

denna uppsats kommer våra TV-program att vara plockade utifrån hur populära de är enligt 

MMS:s siffror. Vi kan inte med säkerhet säga att dessa program är populära genom hela Sverige; 

vi kan endast titta på hur populära de är av de 1200 stycken hushåll som blivit registrerade med 

en mätare. 

Från att så sent som vid 80-talet ha varit ett land där programmet TV-piraterna 

representerade fantasin om multikanalvärlden, har vi idag ett antal svenska reklamkanaler 

som sänder nästan dygnet runt, svenska produktionsbolag som säljer egna format på den 

internationella marknaden och ett SVT som ängsligt sneglar på sina kommersiella 

konkurrenter. Framtiden är här. 

 

http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
http://mms.se/
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Så summerar Håkan Lahger & Love Svensson (2003, s. 89) upp vart vi står just nu i den svenska 

televisionska världen. 

 

2.2. Amerikansk TV-historia 

Amerikansk TV-seriekultur är något som har utvecklat sig ifrån att vara lågkultur till en högre 

kultur när möjligheten att köpa DVD-boxen med hela TV-serien samlad kom. När man med 

hjälp av televisionen, datorn och mobiltelefonen kan nå ut till upp emot 50 miljoner hushåll blir 

marknaden lite annorlunda mot den svenska marknaden. En populär TV-serie kan dra in ett rejält 

pengaflöde till sina producenter. Den amerikanska marknaden för TV-serier är också till stor del 

internationell, vilket den svenska inte är. Dock finns det så kallade format som länder utanför 

Sverige kan köpa för att efterlikna originalet. Expedition: Robinson (1997-) är ett format där svensk 

television har varit med och byggt upp grunden. TV-seriens format skapades av brittiska Charlie 

Parsons som det svenska produktionsbolaget STRIX Television köpte upp idén av efter att 

brittiska produktionsbolag sagt nej (källa: http://www.tv4.se/1.1824792). Survivor (2000-) är ett 

TV-program som en hel del forskning cirkulerar kring. Både Henry Jenkins (2008) och Jonathan 

Gray (2010) tar upp TV-programmet som ett exempel till hur spoilers och den databaserade 

fankulturen ständigt är i centrum. Att få med sina tittare och behålla dem i 40 säsonger är en svår 

uppgift att klara av och det är där som personerna bakom TV-serien måste ta TV-serien till högre 

höjder och skapa något mer än bara en TV-serie. En TV-serie kan vara ett sätt att uttrycka sig 

själv genom att skapa en social identitet kring den, något som Sabine Trepte (2006) har spekulerat 

om när det gäller social identitetsteorin som först grundades av Henri Tajfel och John Turner 

(1978;1979, i Trepte, 2006). Det kan vara bra att ha en plattform där fans kan diskutera och läsa 

mer om TV-serien, så som man ofta kan på en TV-series webbsida. På amerikanska TV-series 

webbsidor är det nästan ett krav på möjlighet att diskutera den, och om det inte finns skapar sig 

fansen egna sidor så som Survivorsucks.com som Jenkins (2008) beskriver mer djupgående. 

Facebook är ett socialt medium som också är ett slags forum där över 2,8 miljoner fans kan 

mötas och uttrycka sina åsikter (källa: http://www.facebook.com/Survivor). Om man missar 

Survivor när det sänds på TV:n så har man som amerikan chans att se avsnitt på CSB:s webbsida 

(källa: http://www.cbs.com/shows/survivor/video/) dedikerad till TV-serien. Det finns också 

möjligheter att köpa varje enskilt avsnitt med hjälp av iTunes (källa: 

http://itunes.apple.com/us/tv-season/survivor-south-pacific/id457541174). Eleonora Benecchi 

& Cinzia Colapinto (2011) har undersökt hur event och hypeskapande kring TV-serien Glee 

(2009-) ser ut och berättar om hur TV-kanalen bakom Glee, Fox, har satsat på att lägga upp så 
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mycket material som möjligt på YouTube för att minska den illegala nedladdningen av Glee. 

Marknadsföringen av Glee var originell på det viset att de ville erbjuda pilotavsnittet - det allra 

första avsnittet - som en gratis nedladdning, och vidare var de aktiva på de mest populära sociala 

medierna för att öka intresset för TV-serien innan den ens dragit igång (Benecchi & Colapinto, 

2011). Även om forskarna pratar om saker kring en TV-serie så nämner de dock aldrig ordet 

epitext. 

 

2.3. Paratext och andra textualiteter 

Gerard Genette (1997) säger att en text inte kan finnas utan paratexter. Texten i sammanhanget 

kan vara en TV-serie. Alltså menar han att en TV-serie inte kan existera utan dess 

marknadsföring av den. Om ingen vet att den finns, hur ska man då kunna följa den? En TV-

serie kan ses som en produkt; ett varumärke som jobbar för att kunna skapa sin identitet genom 

reklam. I reklamen skapas representationer som man som tittare ska associera till köpet och 

användningen av produkten (Gray, 2010). “[...] we could say that ads aim to make products into 

text and into popular culture” (Dryer, 1982 i Gray, 2010, s.28). Reklamen och marknadsföringen 

av en TV-serie uppmanar oss att se TV-serien mer som en livsstil än en produkt. Tittarsiffror är 

viktiga för kommersiella TV-kanaler. Det är de som lockar fler annonsörer till TV-kanalen och 

eventuella sponsorer till TV-programmen. 

 

Det finns en text, en publik och en industri. Däremellan jobbar paratexter, menar Jonathan Gray 

(2010) som har applicerat Genettes (1997) begrepp om paratexter också på TV-serier och filmer. 

Vidare använder Gray (2010) ordet text som något som är större än materialet, utan mer som en 

värld där allt material har avkodats och tolkats utifrån tidigare erfarenheter. Dock skulle vi mer 

vilja beskriva vår användning av ordet text som en samverkan mellan material och dess tolkning 

av publiken. I vårt fall blir texten ett TV-program eller en hel TV-serie. 

 

Intertextualitet 

Richard Macksey (1997, i Genette, 1997) beskriver intertextualitet som en samexistens mellan två 

eller flera texter. En text refererar till en annat och detta kan skapa anklagelser till plagiat och 

hänspelningar på en tidigare text. 
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Paratextualitet 

Genette (1997) har beskrivit paratextualitet som konventioner innanför och utanför boken; alltså 

peritext och epitext. Peritexter är till exempel titel, förord, eftertext, omslag. De saker som kan 

hittas i själva verket, men inte i den huvudsakliga texten. Epitext är till exempel artiklar i tidningar, 

radioinslag, TV-intervjuer. Det är event/material utanför texten och boken. 

Metatextualitet 

Ett exempel på metatext är kritik i en text mot en diskurs i samhället (Macksey, 1997 i Genette, 

1997). 

Hypertextualitet 

Hypertextualitet handlar om imitationer, parodi eller pastich av en text. Macksey (1997 i Genette, 

1997) beskriver det som litteraturen av den andra skalan. Det blir en ny version av originalet i en 

annan tappning (Karlsson, 2006). 

Arketextualitet 

Arketextualitet handlar om paratextuella element som representation för genre (Macksey, 1997 i 

Genette, 1997). 

 

Vi tänker lägga vår största fokus på paratextualitet. Ordet para brukar beskrivas som något 

utanför det normala, men också längs med (källa: https://ne.se/para-). Genette (1997) beskriver 

det som något som finns både i och utanför, men också som en gräns mellan dem. Han fortsätter 

att definiera begreppet som att paratexter är det som gör en text till en bok. En parentes i det hela 

är att Genette (1997) endast tar hänsyn till europeisk kultur i sina resonemang och helt exkluderar 

icke-europeisk kultur vilket han själv är medveten om. Paratexter är ett relativt outforskat 

fenomen som kan styra hela läsningen av texten (Lejueune, 1975 i Genette, 1997). För att 

definiera en paratext finns det några frågor man bör ställa så som: var hittar man paratexten, när 

finns den tillgänglig, hur existerar den, vem är sändare och vem är mottagare samt vad är paratextens 

funktion (Genette, 1997)? 

 

 

 

https://ne.se/para-
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2.3.1. Peritext 

Inkluderar allt inom pärmarna som inte hör till texten själv så som förord, omslag och titel. 

Genette (1997) pratar om denna kategori som den allra vanligaste. Den är den som sätter 

formatet i vilket boken/texten ska publiceras. Ska det vara hårdpärm eller pocketformat? Vilket 

papper ska boken tryckas på? “[...] the main thing is not always to be a certain size but rather to 

fit a certain profile, and to face up to it” (Genette, 1997, s. 23). Varje val av typsnitt, omslag och 

titel måste kunna härleda till textens genre och innehåll. 

 

2.3.2. Epitext 

Epitext inkluderar element utanför boken så som recensioner, dagböcker och intervjuer som 

relaterar till texten. Den publika epitexten existerar i media där sändaren ofta är författaren till 

texten eller utgivaren av texten. Författaren kan skriva en recension av sitt eget verk, vilket dock 

är ovanligt, eller försvara sig själv mot andras kritik. Författaren kan ställa upp på en intervju där 

det verkliga samtalet egentligen sker mellan publiken och författaren. Det är en så kallad 

medierad bild där journalisten försöker representera publiken så gott det går och författaren 

kämpar med att behålla en så god bild av sig själv och sitt verk (Genette, 1997) som möjligt. I 

slutändan är det ändå tidningen själv som måste återge intervjun så gott det går. Denna bild kan 

bli påverkad av journalisten, men författaren ges ofta tillfälle att godkänna artikeln innan 

publicering. Initiativet till en intervju kommer oftast ifrån tidningens sida och författaren väljer 

att ställa upp på grund av gratis publicitet kring boken (Genette, 1997). 

 

Författaren kan, förutom via intervju med journalist, ta hjälp av en förtroendeperson som får i 

uppdrag att föra vidare budskapet från författaren till publiken. Personligheten är viktig hos 

denna person eftersom budskapet ska förmedlas på bästa sätt. Förtroendepersonen kan influera 

både formen och innehållet (Genette, 1997). 

 

När man pratar om utgivaren och paratexter så handlar det om typer av marknadsföring så som 

affischer, annonser eller pressmeddelanden. I detta är inte författaren inblandad. Det kan också 

handla om artiklar och kommentarer som är kontrollerade av personer med högre befogenheter. 

Alltså kan media inte skriva vad de vill, utan vissa delar i materialet kan bli exkluderade på grund 
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av att det inte gynnar författaren. Detta är självklart ett anonymt tillrättavisande som publiken 

inte får ta del av. 

 

2.4. En strävan efter dominant tolkning av innehåll 

En så kallad trailer eller promo kan användas som ett sätt att sätta genre, visa upp skådespelarna 

och ge exempel på underhållning som TV-serien/filmen förväntas ge. Trailers hjälper oss att 

kategorisera programmet som något man vill titta på eller inte vill titta på (Kernan, 2004 i Gray, 

2010). Skillnaden mellan dem båda är att promo kan verka som en kort smygtitt av en kommande 

TV-serie eller ny säsong, medan en trailer är längre och säger mer till tittaren som slipper gissa 

själv allt för mycket. Trailers och promos räknas som paratexter och det är just paratexter som 

bestämmer hur TV-serien ska tolkas av oss som tittare, och om vi kommer gilla den eller inte 

innan vi ens sett första avsnittet (Gray, 2010). Producenterna av TV-serierna vill alltid försöka nå 

ut med TV-seriens huvudsakliga handling och övertyga tittarna att det är just den TV-serien man 

vill följa. På den amerikanska marknaden råder stor konkurrens och som Gray (2010) beskriver 

det så gäller det att sticka ut bland tusentals olika TV-program. Men det finns också andra sätt att 

sticka ut bland mängden. 

 

Gray (2010) pratar om begreppet hype som är en slags paratext där man vill skapa större 

uppmärksamhet kring ett evenemang, en fråga eller en produkt genom att marknadsföra sig på ett 

aggressivt och annorlunda sätt. Det är helt enkelt reklam som verkar utanför normen (Gray, 

2010). Ett exempel som Gray (2010, s. 57-62) tar upp är när TV-serien Six degrees (2006-2007) 

skulle marknadsföras. På tunnelbanan i New York satte man upp reklamskyltar med text så som 

“You and the woman in red have a shared secret”. I början stod det ingen avsändare och sedan 

stod det “Everyone is connected” med en länk till en webbplats. När man gick in på webbplatsen 

kunde man testa sig själv vilken typ man var. När man gjort det fick man reda på vem man var 

mest lik i TV-serien Six degrees. Redan här ville skaparna bakom serien skapa ett band mellan 

publiken och dess tittare. Tittaren kunde redan innan programmet börjat sändas skapa en social 

identitet (Trepte, 2006) genom att identifiera sig med en karaktär i TV-serien. Deras sätt att visa 

upp sin TV-serie kan liknas vid en hype. Genom nyfikenhet, kreativitet och originalitet försöker 

de att skapa uppmärksamhet bland New York-borna. En hype kan både arbeta till fördel och 

nackdel för TV-serien. Blir det för mycket uppmärksamhet så att tittarna blir trötta på reklamen, 

kan det leda till att man tappar flera av de möjliga tittarna (Gray, 2010). I Sverige så arbetar man 
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inte riktigt på samma sätt när det gäller marknadsföring av TV-serier. Något som vi har är 

officiella webbplatser på våra TV-kanalers webbsidor, något som Gray också tar upp: 

 

Official webpages often offer us information about a show, wallpaper for our computer 

desktops, and yet more space for fan discussion, thereby supplementing the thousands of 

discussions sites run by fans or anti-fans (2010, s. 2). 

 

En TV-serie kan inte ensam stå som den enda källan till information om sig själv, utan 

förstärkande paratexter kan vara helt avgörande (Gray, 2010). Synergi kan vara ett sätt att hitta 

fler kanaler att sända sitt budskap i. Synergi betyder samordnad eller samverkan och man kan prata 

om det i samband med kulturell konvergens (Jenkins, 2008) där en produktion/produkt kan visas 

inom flera olika medium. TV-serier har webbsidor, artiklar i pressen skrivs om dem och 

radiointervjuer med skådespelarna görs. Allt detta för att expandera TV-serien utanför dess ram 

inom TV-kulturen. Denna TV-kultur har länge setts som en lågkultur, men i och med att TV-

serierna blivit tillgängliga att köpa som DVD-boxar har kulturen blivit en helt annan (Gray, 

2010). HDTV och hemmabiosystem gör att TV-serien kan ses under samma förhållanden som en 

Hollywood-film i biografen. 

 

Konvergens syftar till hur sätten på vilka media cirkulerar i vår kultur förändras (Jenkins, 2008). 

Konvergens är en pågående process där olika medieindustrier jobbar gemensamt med exempelvis 

ett varumärke. Det finns ingen slutpunkt i konvergens; det är alltid ett rörligt tillstånd. 

 

[…]Convergence represents a cultural shift as consumers are encouraged to seek out new 

information and make connections among dispersed media content (Jenkins, 2008, s.3). 

 

Konvergens handlar enligt Jenkins (2001) inte om att vi kommer ha tillgång till all vår media på 

en och samma plattform, utan att innehåll sprids i olika format över flera plattformar, och det är i 

denna riktning konvergens är på väg. Media finns överallt och används i relation till annan media, 

och ingen typ av media kommer segra över andra format (Jenkins 2001). En TV-serie existerar 

inte längre endast en gång i veckan, klockan 21.00 på Kanal5, utan finns även på andra platser för 



20 
 

den som är villig att leta. Tittare sporras att själva söka efter innehåll, på Internet exempelvis, som 

har med sin favoritserie på TV:n att göra. Jenkins beskriver fem olika processer inom konvergens; 

teknologisk, ekonomisk, social eller organsik, kulturell och global konvergens (2001). Den 

kulturella konvergensen handlar i stort sett om tittarens inblandning i det nya mediasystemet, där 

vi istället för passiva tittare har en deltagarkultur där olika typer av utbyten sker mellan tittare och 

producenter (Jenkins, 2008). Konvergens uppstår enligt Jenkins (2008) hos tittaren, i dennes 

huvud och genom hans eller hennes interaktioner med andra. Mediekonsumtion har blivit en 

kollektiv process (Jenkins, 2008). 

 

Decisions on what to watch, what not to watch, and how to watch are often made while 

consuming hype, synergi and promos, so that by the time we actually encounter the show 

itself, we have already begun to decode it and to preview its meaning and effect (Gray, 

2010, s. 3). 

 

[...]multiple metaphors by which we can make sense of paratexts - as airlocks, as high 

priests of textuality, as overflow, as convergence - but on a basic level, we can understand 

them as intertexts (Gray, 2010; s. 117). 

 

Det är Genette (1997) som beskriver paratexter som en slags luftsluss som hjälper oss att anpassa 

vår andning efter lufttrycket. Paratexter fungerar som en passage mellan den ena sidan till den 

andra. Det ökar också vår förståelse inför själva texten och vad vi kommer att ha för attityder 

kring den innan vi ens träffat på den menar Gray (2010). “[...] paratexts can offer us new ways to 

make sense of or interact with a world” (Gray, 2010, s. 208)  

 

Det blir också lättare att förstå en text om man sett något liknande förut. Intertextualitet är något 

som är tacksamt att använda för att tittaren på en enkelt sätt ska hänga med i en TV-serie från 

början. Ett exempel är att säga att en person som gillade Lost (2003-2010) också kommer att gilla 

Alcatraz (2012) som är en ny TV-serie av samma producent, J.J. Abrams. Några likheter man kan 

hitta är skådespelare så som Jorge Garcia, också känd som Hugo Reyes i Lost och Dr. Diego Soto 

i Alcatraz, att det utspelar sig på en ö, samt musiken som bygger upp spänningen. Även om det 

inte stämmer att de som tittade på Lost också tittar på Alcatraz så vet man till vilken kategori och 
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genre man kan klassa Alcatraz genom dess promo innan man sett det första avsnittet. Detta för 

att man känner igen temat och genren ifrån förr. 

 

2.5. Deltagarkultur och kollektiv intelligens 

Där media förr varit mer enkelriktad ser vi nu en kultur där medieproducenter utbyter idéer och 

åsikter med tittare för att bättre kunna skräddarsy exempelvis en TV-serie för tittarna och deras 

behov. Genom påtryckningar från tittare kan en TV-serie gå i en eller en annan riktning. Om en 

TV-serie har en väldigt illa omtyckt karaktär och producenterna snappar upp detta kan det hända 

att man på ena eller andra sättet rättar sig efter publikens önskemål. En omröstning i en 

serietidning på åttiotalet bestämde ödet för dåvarande Robin, Jason Todd, i Batman-serien (1939-

). Fansen bestämde att Jason skulle dö, och så blev det i tidningen Batman: A Death in the Family 

(1988-1989) (källa: http://www.comicbookmovie.com/fansites/lawlzy/news/?a=50330). 

 

Idol (2004-) är ett bra exempel på en TV-serie som bygger på publikens medverkan (Jenkins, 

2008). Det är publiken som bestämmer vilka artister som går vidare genom säsongen och vem 

som slutligen står kvar som segrare, även om juryns ord kan påverka resultatet för hur rösterna 

läggs av tittarna. På liknande sätt kan epitexter påverka vilken åsikt man kommer ha för en viss 

TV-serie. TV-serier kan ibland ha en stor följarbas som frodas online. På fancommunities kan 

fans ta reda på mer om sin favoritserie eller diskutera TV-serien med andra fans. Jenkins (2008) 

diskuterar något han kallar kollektiv intelligens vilket blir aktuellt i fall där en enda person inte 

kan hålla på all fakta. Genom att alla i gruppen bidrar med något stycke information blir den 

samlade informationen mer omfattande. En större grupp som delar upp sig i olika 

expertisgrupper har större chans att samla relevant information än en ensam person som kanske 

saknar den expertis eller det kontaktnät som krävs för viss insamling av information (Jenkins, 

2008). 
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2.6. Producent eller konsument? 
They (advertisers) do so by telling us to buy such products or services, but by creating a 

life, character, and meaning for all manner of production and services (Gray, 2010, s. 3). 

 

Man kan prata om tittaren som en typ av konsument som köper TV-serier så som man köper 

produkter från hyllan i matbutiken. Men idag krävs det bättre sätt än att säga till potentiella tittare 

att titta. Man måste övertyga dem och se deras behov genom nya ögon. En förändrad TV-kultur 

kräver ett förändrat sätt att jobba. 

 

I dagens mediesamhälle kan vem som helst agera producent. Med Internet som 

utgivningsplattform har det blivit lätt att ladda upp egenproducerade texter, filmer, låtar med 

mera. Vad som blivit allt mer populärt är att skapa filmer, texter och annat som är inspirerat av 

andra texter, men som nödvändigtvis inte fått medgivande av originaltextens skapare och som 

absolut inte är officiellt förknippade med originalverket − så kallad fanfiction (Jenkins, 2008). För 

fans är det ofta inte nog med endast originaltexten att tillgå när man vill dyka in i en annan värld. 

Problemet med en bokserie är oftast att till slut tar berättelsen slut, men då kan ett troget fan ta 

saken i egna händer och själv bygga vidare på berättelsen. En del känner att de vill fylla i luckor 

som författaren till texten lämnat, eller rent av att skriva vad som hände innan första boken tog 

sin början (Jenkins, 2008). Detta är inget nytt fenomen; fans har länge berättat sina egna historier 

baserade på andras verk. Skillnaden nu är att det finns ett medium som tillåter oss att enkelt 

sprida våra alster världen över, nämligen Internet (Jenkins, 2008). 

 

Några amerikanska producenter har börjat lyssna på sina tittare och ser tittarna som några slags 

alternativa producenter och manusförfattare. Joss Whedon (Buffy the vampire slayer, 1997-2003), 

Tim Kring (Heroes, 2006-2010), Eric Kripke (Supernatural, 2005-) och J.J. Abrams (Lost, 2004-

2010) för att nämna några har alla tagit del av tittarnas/fansens åsikter och tankar för att jobba 

vidare med TV-serierna i den riktning som tittarna vill (Gray, 2010). Om en amerikansk TV-serie 

tappar tittare så betyder det i högre utsträckning nedläggning för att ge plats åt nya fräscha TV-

serier som det skapats framgångsrik hypes för. Vilket just hände för TV-serien Alcatraz, som 

nämndes tidigare i texten. Den lades ner efter endast en säsong, trots försök till hype den skapat 

långt innan TV-serien började sändas. 
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Tittarna kan influera producenterna, men de kan också verka som riktiga producenter och skapa 

sina egna paratexter. Fan art, spoilers, fan-sidor, fan-videor är alla redskap som tittarna själva kan 

skapa för att ge sin syn på hur en TV-serie skulle kunna vara (Gray, 2010). Lost (2004-2010) var 

en TV-serie som det fanns en del mystik kring och därför fanns det rum för tittarna att dra sina 

egna slutsatser. “Spoilers include any information about what will happen in an ongoing narrative 

that is provided before the narrative itself gets there” (Gray 2010, s. 147).  

 

Spoilers är något som man kan leta efter eller undvika. Dessutom finns det så kallade foilers som 

är falska och osanna spoilers (Gray, 2010). När Lost var ett ouppklarat mysterium gjorde tittarna 

allt för att ta reda på vad som skulle hända, det är där spoilers och foilers kommer in. Spoilers kan 

i största utsträckning hittas på forum på Internet eller på sociala medier så som Twitter eller 

Facebook. Internet ger fans möjligheten att sprida sitt budskap eller spoiler om en TV-serie, dock 

sker det i mindre utsträckning än de huvudsakliga paratexterna skapade av producenterna eller 

TV-kanalen/bolaget. 

 

Begreppet social identitet myntades av Tajfel (1978; 1979, i Trepte, 2006). Det handlar om att vi 

genom social kategorisering delar in andra och oss själva i olika grupper. Element som kön, ålder 

och kulturtillhörighet kan vara avgörande när man gör en sådan indelning (Trepte, 2006).  

 

“We can assume that social identity influences the selection of media entertainment, because 

people are creating their personal media profile to support their own identity” skriver Trepte 

(2006, s. 255).  Anledningarna till att vi delar in oss i sociala grupper är bland annat för att vi vill 

höja vårt självförtroende, stärka vår identitet, lära oss mer om oss själva och om vår omvärld. 

Genom att titta på en viss TV-serie kan vi bli medlem i gruppen för dem som tittar på denna TV-

serie. Olika TV-serier vi föredrar säger olika saker om oss själva. Internet är ett ställe där man 

aktivt kan visa att man är medlem i en social grupp genom att gå med i en Facebook-grupp för 

fans av en viss TV-serie, vara aktivt på forum eller själv skapa en egen fansida på webben för sin 

favoritserie. I en innegrupp eftersträvar man att ha en så stark profil och positiv social identitet 

som möjligt för att i slutänden kunna höja sitt självförtroende (Turner, Brown & Tajfel, 1979 i 

Trepte, 2006). Innegruppen jämför sig med utegruppen och vill alltid verka överordnad den 
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andra gruppen. Ett exempel på inne- och utegrupp skulle kunna vara de som gillar att titta på 

Robinson (1997-) och de som inte gillar det. Jenkins (2008) pratar om den amerikanska versionen 

Survivor (2000-) där det finns en två sätt att dela in dess publik; de som letar efter spoilers och de 

som gör allt för att undvika dem (Jenkins, 2008). Den gruppen som letar efter spoilers för att 

kunna dela dem vidare stärker sitt självförtroende genom att vara den som först hittar ovärderlig 

fakta om TV-programmet innan det sänds. De som letar spoilers blir överlägsna de som undviker 

dem, speciellt om någon som försöker undvika spoilers stöter på en av misstag. Frågan är varför 

vissa väljer att titta på Robinson och andra inte. Trepte (2006) menar att man värderar vilket 

program man vill se utifrån om ens egen grupp är representerad så som till exempel kvinna, 30 år, 

ifrån Stockholm. Om en deltagare i Robinson uppfyller dessa element kommer det då innebära att 

det är just kvinnor, 30 år ifrån Stockholm som tittar? Ja, säkert en del men inte alla för det finns 

andra delar som spelar in som till exempel genre och vilken bild som produktionsbolaget vill 

projektera samt till vilken målgrupp. I och med att vi kategoriserar oss själva kan vi få en bättre 

förståelse för oss själva och andra personer i vår omgivning. Hela vår världsuppfattning 

förändras. Genre är ett sätt för TV-serier att kategorisera sig själva och guida tittarna till en högre 

förståelse om vilken värld TV-serierna tillhör. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur och varför vi genomfört de tre metoder som vi valt för att kunna 

besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte. Samt kommer vi diskutera kring undersökningarnas 

tillförlitlighet och giltighet. 

 

För att kunna besvara våra två frågeställningar har vi använt oss av tre olika metoder. Dels ville vi 

undersöka vilka slags epitexter som svenska TV-kanaler använder sig av för sina egna 

svenskproducerade TV-serier. Vi ville främst undersöka de webbplatser som TV-kanalerna har 

dedikerat till de olika TV-serierna, om de har en egen webbplats vill säga, och titta på vilken 

information som delas där för eventuella besökare. Därför har vi gjort en mindre kvantitativ 

innehållsanalys på tio svenska TV-program som visas på fem olika svenska TV-kanaler för att se 

vilka möjligheter de skapar för sina tittare att ta del av och fördjupa sig i serien. Dessutom, för att 

skapa en triangulering och en djupare förståelse av materialet, har vi gjort en kvalitativ 

innehållsanalys på de fyra mest populära svenska TV-serierna, av de tio studieobjekten, som vi 

fick fram av vår enkätundersökning. Resultaten ifrån vår kvantitativa innehållsanalys låg som 

grund till våra frågor i vår enkätundersökning som i sin tur bestämde vilka TV-serier vi skulle titta 

närmare på i vår kvalitativa innehållsanalys. 

 

För det andra ville vi undersöka om och hur tittare använder de epitexter som erbjuds. Det finns 

flera olika sätt att fördjupa sig ytterligare i en TV-serie; genom att stödja den genom att bli 

medlem på en grupp på Facebook eller diskutera i ett forum till exempel. Svenska TV-kanaler 

uppmanar till att man som tittare ska använda sig av de upplagda möjligheterna att kunna 

engagera sig i en TV-serie, men gör de verkligen det? För att kunna få svar på detta har vi gjort en 

kvantitativ enkätundersökning där en enkät med femton frågor har delats på Internet genom 

olika sociala medier och TV-forum. 

 

3.1. Val av metod 

I vårt syfte beskriver vi att vi vill undersöka vilka epitexter som existerar och vidare i den första 

frågeställningen ställer vi oss frågan vilka möjligheter som finns för tittaren att använda sig av 

olika epitexter kring TV-serier. I vår andra frågeställning frågar vi vilket intresse det finns bland 

tittare att använda epitexter. Vidare ville vi undersöka hur dessa epitexter vi hittade i 
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innehållsanalysen används av tittare. I och med att vi använt oss av en så kallad snöbollsmetod 

kan vi inte få ett generaliserbart resultat, något som skulle ha varit att föredra i en större studie. 

Det vi kan gör är att analysera vilken tendens våra 79 respondenter gett oss och vad fortsatt 

forskning borde fokusera på. Vi kan inte dra slutsatser om vad hela Sveriges befolkning tycker 

eller gör, inte heller de i Sverige som följer TV-serier regelbundet. Vidare diskussion kring urval 

kan läsas senare i detta kapitel. 

 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är, enkelt uttryck, att kvantitativa 

metoder sysslar med sådant som går att beskriva med siffror, medan kvalitativa metoder 

sysslar med sådant som går att beskriva med ord. Kvantitativa metoder passar särskilt bra 

för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp (Eliasson, 2010, s. 21). 

 

Vi ville fånga upp de flera individers åsikter och attityder kring engagemang gentemot TV-serier. 

En viktig aspekt av vårt val är till vilka vi är inriktade på. Vi ville undersöka tittarna som 

användare av innehåll utanför TV-serier. Eliasson (2010) beskriver ett flertal fördelar med 

enkätundersökningar. För det första så är det billigare att genomföra än intervjuer och om de 

dessutom sker med hjälp av Internet så blir de så gott som gratis. Sedan är det bra för 

respondenten att kunna välja själv om denne ska svara eller inte på enkäten. En nackdel, enligt 

Eliasson (2010), kan dock vara att man får in färre svar och att man inte kan veta exakt vem det 

är som svarar och om man har nått den tilltänka målgruppen. 

 

Om vi hade velat titta närmare på producenterna bakom innehållet så hade det troligtvis varit 

bättre med kvalitativa intervjuer till några få för att få en inblick i deras arbete. Vi hade kunnat ta 

reda på exakt vilka de är, något vi inte kan göra med tittarna som letar efter information om TV-

serier. Vi skulle kunna ha valt kvalitativ intervju, men utifrån vår strävan efter att undersöka 

användare av webbsidor, Facebook-grupper och Play-kanalanvändare så var det i vårt fall bättre 

med en större undersökning där man inte går på djupet till varför det ser ut på ett visst sätt. 

Kvalitativa intervjuer hade gett oss mer breda och motiverade svar, men också färre 

respondenter. 
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För att titta på vilka epitexter som webbplatser för svenska TV-serier använder har vi gjort en 

kvantitativ innehållsanalys på tio olika TV-serier på fem olika TV-kanaler. Vi ville få en överblick 

på hur det ser ut på dessa TV-seriers officiella webbplatser. För att gå in djupare på detaljerna 

gjorde vi också en kvalitativ innehållsanalys på fyra utav dessa TV-serier där vi analyserat kring 

vilka epitexter som finns och hur det skiljer sig emellan dem. Genom att också medföra en 

kvalitativ syn på webbplatserna gör vi en så kallad triangulering där kvantitativa data vägs upp av 

kvalitativ data (Jick, 1979). 

 

3.2. Kvantitativ innehållsanalys 

För att undersöka vilka typer av epitexter som svenska TV-serier har så har vi genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys där vi tittat på fem svenska kanaler och hur de gjort med sina egna 

TV-serier. Vi ville lägga vårt största fokus på epitexter som man kan hitta på Internet så som 

webbplatser och Facebook-grupper. Det finns fyra grundläggande faktorer som alltid ska prägla 

en kvantitativ innehållsanalys; objektivitet, systematik, kvantitet och manifest (Berleson, 1952, i 

Ekström & Larsson, 2000). Objektivitet har vi uppfyllt då vi inte låtit våra egna åsikter eller 

tankar om TV-serier speglas i valet av TV-serier. Vi har inte plockat ut specifika TV-serier 

beroende av vilka vi har sett tidigare eller gillar, utan vi har endast tagit med de TV-serier som 

framkom under vecka 12 som mest populära enligt MMS:s mätning. Vi har utformat frågorna till 

vår analys på ett sådant sätt att vem som helst skulle kunna upprepa vår metod och detta har 

samlats upp på ett systematiskt sätt. Det går att använda det kodschema (se bilaga 8.3.) och typ av 

utplockning som vi gjort av TV-serier eftersom vi tydligt redogjort för hur vi genomfört dessa 

och har inte lämnat ute någon viktig information. En kvantitativ nivå har vi nått i och med att vi 

har tittat på ett urval av tio TV-serier som visas på fem olika TV-kanaler. Vi har inte endast tittat 

på en TV-serie så som man skulle ha gjort med en kvalitativ ansats. Vi har endast undersökt det 

manifesta innehållet och har inte registrerat saker som ligger underförstått inom texten. 

 

Innan vi genomförde den huvudsakliga innehållsanalysen genförde vi ett interkodarreliabilitetstest 

(Ekström & Larsson, 2000) där vi utifrån samma frågor och samma TV-program genomförde ett 

test för att se om vi båda två kunde komma fram till samma resultat. Det var också ett test av vårt 

kodningsschema (Ekström & Larsson, 2000) för att se om det fungerade som det var tänkt. Testet 

visade att frågor om artiklar kunde missförstås i räkningen och därför valde vi att utesluta frågor 

som handlade om artiklar i webbtidningar om TV-serier. Vi kom fram till att vi skulle begränsa 
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oss till den officiella webbplatsen på TV-kanalens webbsida om TV-serierna samt att titta något 

på Facebook-grupper. När vi operationaliserat (Ekström & Larsson, 2000) våra frågor till 

materialet klart skapade vi ett nytt kodschema (se bilaga 8.3.), något vi gjorde för att förenkla 

kodningsarbetet efteråt. 

 

I vår forskning har vi valt att genomföra tre metoder som vi ska kunna jämföra med varandra. Vi 

vill kunna jämföra “innehåll gentemot publikbehov/intresse” (Ekström & Larsson, 2000, s. 119) 

och har därmed tagit oss an en jämförande analytisk ansats. 

 

3.2.1. Urval 

För innehållsanalysen ville vi undersöka epitexter kring program som dels sänts på svensk TV, 

och som under samma tidsperiod haft höga tittarsiffor. Vi valde ut fem av Sveriges större TV-

kanaler (SVT 1, TV3, TV4, Kanal 5 och TV6). Från dessa kanaler plockade vi ut de två TV-serier 

på varje kanal som under vecka 12, 2012 haft flest tittarsiffror (källa: 

http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1212.pdf). Veckan vi valde för att 

avgöra urvalet var tvungen att vara en som inte påverkades av periodicitet. Vi ville inte att urvalet 

skulle påverkas på något vis av Melodifestivalens TV-sändningar, så vi valde en vecka som låg efter 

detta. Vi ville även undersöka epitexter kring TV-serier som antingen nyligen avslutats, eller som 

fortfarande sänds. Vi valde en vecka som låg nära datumet då vi gjorde undersökningen för att 

försäkra oss att serierna var aktuella och alltså hade anledning att synas online. De TV-serier vi 

utförde undersökningen på blev följande: Antikrundan (1989-) och 30 grader i februari (2012-) i 

SVT1, Lyxfällan (2006-) och Efterlyst (1991-) i TV3, Kontoret (2012-) och Sveriges mästerkock (2011-) i 

TV4, Partaj (2011-) och Tunnelbanan (2012-) i Kanal 5, samt Erik och Mackan knäcker den manliga 

koden (2012-) och Karatefylla (2011-) i TV6. 

 

3.3. Kvantitativ enkätundersökning 

En annan sida av vårt arbete var att undersöka om och hur epitexter används av publiken. Vi 

valde att göra en enkätundersökning (se bilaga 8.2.) där frågorna var utformade och beroende av 

resultatet av innehållsanalysen. Respondenter som svarade på enkäten var helt anonyma vilket 

klargjordes i början av enkäten och i samband med länken till enkäten, och även om de lämnade 

e-postadress, vilket var frivilligt, så användes denna inte till något annat än en utlottning. Därmed 
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har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna av vår undersökning där det finns människor 

inblandade. I de andra metoderna behöver vi inte ha hänsyn till de etiska aspekter då vi tittar på 

officiella webbplatser och Facebook-grupper.  Eftersom alla de TV-serier vi undersökt hade en 

officiell webbplats på den egna TV-kanalens webbsida så valde vi till exempel att fråga 

respondenterna om de har besökt en sådan webbplats. En annan fråga handlade om 

respondenten gillade att få reda på saker som ska hända i en TV-serie innan den visats, utan att 

ha nämnt ordet spoiler eller epitext i frågorna så har vi också operationaliserat begreppen (Ekström 

& Larsson, 2000). 

 

När vi kände att vi fått ihop ett bra antal frågor till vår enkät så plockade vi ut två personer i vår 

umgängeskrets som fick testa och granska enkätfrågorna. De fick en relativt positiv bild av 

frågorna och hade mycket litet att kommentera på. Från svarsalternativen kunde vi utläsa att en 

av frågorna inte skulle ge oss så mycket så vi skapade helt enkelt en ny som var mer relevant som 

slutfråga. 

 

3.3.1. Urval 

Urvalet för den kvantitativa enkätundersökningen blev ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2007) 

och var alltså ett icke-slumpmässigt urval. Vi skickade inte enkäten till enskilda respondenter, 

utan publicerade den online för vem som helst att svara på som skulle råka på den. Med bristande 

tid och resurser kan det bli svårt att skicka ut postenkäter eller utföra telefonintervjuer. Dessutom 

skapar postenkäter ofta ett större bortfall (Ekström & Larsson, 2000). Att dela ut enkäten bland 

Karlstads befolkning hade inte heller varit att föredra, utan vi ville nå en specifik målgrupp som 

är aktiva på Internet och som inte är begränsade av geografisk plats. Vi länkade till enkäten dels 

på Facebook i en grupp vi spred till våra egna vänner med en vädjan om de skulle sprida den 

vidare ytterligare, något som kan liknas med snöbollsmetoden där man efter utfrågningen ber 

respondenten om hänvisning till andra möjliga respondenter (Trost, 2007). Länk spreds också 

vidare via större bloggar på Internet som är inriktade på TV-serier. 

 

Vi ville till enkäten ha svaranden som faktiskt tittar på TV-serier, vilket framkommer i 

utformningen av själva enkäten. En person som inte tittar på TV-serier skulle inte kunna svara 

alls på ett flertal av frågorna och därför valde vi att publicera enkäten online med uppmaningen 
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att svara om man tittar på TV-serier. De av våra Facebook-vänner som blev inbjudna till 

enkätgruppen kunde avstå ifrån medverkan om de ansåg att gruppen inte var avsedd för dem. Å 

andra sidan hade vi ingen kontroll över om de som svarade på enkäten verkligen tittade på TV-

serier. 

 

3.3.2. Insamling av data 

Enkäten låg ute med hjälp av Survey & Report (för vidare läsning om programmet: 

http://www.artologik.com/se/SurveyAndReport/Om-programmet.aspx) i tio dagar där 138 

stycken medlemmar via Facebook var inbjudna för att svara. Plus de som fick enkäten med hjälp 

av våra kommentarer i några TV-bloggar. Vi kan inte säga exakt hur många som haft möjlighet 

att kunna svara, de enda siffror vi kan se från Facebook är hur många vi bjöd in. Av alla våra 

tänkta respondenter fick vi 79 svar. En bidragande faktor till antalet svaranden var att vi lockade 

med en tävling där respondenterna hade chans att vinna ett presentkort på SF bio. Vi hade satsat 

på att få in 100 stycken svar ifrån respondenter, men vi fick 79 enkätsvar. 

 

3.4. Kvalitativ innehållsanalys 

Förutom en kvantitativ innehållsanalys så har vi också utfört en kvalitativ innehållsanalys av fyra 

svenska TV-seriers webbplatser. Vi undersökte hur dessa TV-seriers officiella webbplatser såg ut 

och vilka epitexter de erbjöd. Här räknade vi inte bara vilka epitexter som fanns tillgängliga på 

sidan, utan också hur de såg ut. Vi ville skapa helhetsbilder av hur webbplatserna såg ut och på 

vilka sätt de vill engagera besökaren. Denna tredje metod bidrog till att vi kunde skapa en mening 

utifrån de kvantitativa data vi analyserat och den teori vi använt oss av. Vi utgick under analysen 

ifrån hur Gray (2010, s. 211-212) gjorde när han analyserade Heroes officiella webbplats. Vi skrev 

vad vi kunde hitta på sidan i punktform och sedan renskrev vi det med återkoppling till forskare 

och tidigare resultat. 

 

3.4.1. Urval 

Utifrån vilka program som var populära av de tio vi valt ut så gjorde vi urvalet av de fyra mest 

populära TV-serierna utifrån svaren på enkäten och analyserade dem djupare. Vi valde de mest 

populära för att se på vilka epitexter de använder sig av, då man kan tänka sig att det är relativt 

framgångsrika sätt att arbeta för att behålla tittare. Vi valde de två mest populära fiktiva TV-
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serierna och de två mest populära realitybaserade TV-serierna för att få en bild av hur man jobbar 

med båda typerna. 

3.5. Problem med metodutförande 

När vi samlat in allt resultat så upptäckte vi att de 81 respondenterna vi från början trodde oss ha 

faktiskt var 79 då två stycken enkäter skickats in i stort sett helt blanka bortsett från kön och 

födelseår. När vi gjorde enkäten ville vi undvika bortfall i så stor grad som möjligt vilket är ganska 

lätt med webbenkäter där man kan markera de frågor man vill som obligatoriska.  Alla frågor i vår 

enkät var obligatoriska bortsett från en där man kunde fylla i med sin egen e-postadress och en 

annan med frågan varför i relation till föregående fråga. Att två blanka enkäter ändå skickats in kan 

inte hjälpas och kan endast skyllas på programmet Survey & report, med vilket enkäten 

distribuerats, som på något vis tillät de tomma enkäterna att gå igenom valideringen och skickas 

vidare. I efterhand upptäckte vi även fler bortfall bland svar som varit obligatoriska. Detta har 

inte kunnat avhjälpas och vi får tolerera att ett par enkäter utöver de helt tomma kommit it med 

saknade svar. Vi kan inte i efterhand veta varför frågorna inte haft svar. Enligt konstens alla regler 

bör inte inkompletta enkäter kunna skickas in över huvud taget. Vi vet inte om respondenterna i 

fråga hoppat över frågorna och ändå kunnat skicka in enkäten, eller om programmet fumlat bort 

svaren någonstans i processen. 

 

Vissa frågor på enkäten kunde missuppfattas vilket visades i frågan om vilken som är den största 

anledningen till att man gillat en Facebook-grupp. En person skrev att det aldrig hänt under 

Annat när det fanns ett alternativ Gillar inte någon TV-serie på Facebook. Vi kunde haft med För att 

visa uppskattning som en respondent skrivit under Annat. Vi såg även att vi hade kunnat ha fler 

alternativ under frågan om vilka sätt man tittar på TV. Vi kunde ha haft ett för streamade TV-

serier utanför Play-kanaler. Frågan om var man söker efter information om en TV-serie hade 

flera svar under kategorin Annat. Fyra stycken uppgav att de sökte via sökmotorn Google, dock 

måste man alltid klicka sig vidare till en annan sida eftersom Google är en sökmotor som skapar 

en lista av webbplatser och placerar de populäraste träffarna längst upp. Tre stycken uppgav 

Wikipedia som sin källa till information om TV-serier. En annan skrev TV-bloggar vilket också är 

en aspekt vi kunde ha haft med som ett alternativ. 

 

Att få in tillräckligt med respondenter kan man säga var ett problem för oss. Vi ville helst få in 

ungefär 100 enkätsvar, men istället fick vi nöja oss med 79 stycken. Om vi hade haft enkäten ute 
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längre så kanske vi fått in fler svar, men på grund av tidsbrist hade vi inte råd att ha den ute 

längre än de tio dagar vi hade. Vi spred enkäten med hjälp av Facebook och TV-bloggar. 

Självklart hade en större spridning varit bättre men än en gång handlar det om tid och resurser 

(Ekström & Larsson, 2000) som påverkar vårt arbete. 

 

3.6. Validitet och reabilitet 

Den kvantitativa innehållsanalysen hade flera frågor som handlade om de epitexter som vi ville 

studera närmare. Denna analys uteslöt de epitexter och aspekter som vi inte ville undersöka och 

koncentrerade sig mestadels runt TV-seriens officiella webbplatser och Facebook-grupper. 

Denna metod låg till grund för vilka frågor som vi skulle ta upp i enkäten. I enkäten har vi dock 

även frågor som berör epitexter utanför officiella hemsidor och Facebook-sidor, något vi uteslöt 

ur den kvantitativa innehållsanalysen, så dessa två metoder blev olika på denna punkt. 

 

Vi har jobbat hårt med att formulera enkätfrågorna samt frågorna till innehållsanalysen på ett sätt 

så alla ska kunna förstå dem. Det ska inte finnas något större rum för feltolkning. När vi gjorde 

vårt första test av innehållsanalysen kunde vi redan där konstatera att vi läste av frågorna på olika 

sätt och kunde formulera om dem innan den skarpa undersökningen genomfördes. De två 

personer som fick prova att fylla i enkäten innan publicering upplevde inga problem med att 

förstå frågorna, dock skulle vi ha kunnat utföra testet på fler personer med konkreta frågor till 

hur de olika variablerna uppfattades av respondenterna. Fler respondenter på den riktiga enkäten 

hade självfallet varit att föredra. Resultat som framgick av den skarpa enkätundersökningen 

avgjorde vårt senare urval om vilka webbplatser som vi valde att titta kvalitativt på. 

 

Genom att också genomföra en tredje metod ur en mer kvalitativ synvinkel kunde vi gå in på en 

djupare nivå i några webbplatser för svenska TV-serier istället för att ha allt material i siffror. Den 

kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen gjordes dock inte under samma tillfälle så det 

kan finnas viss felmarginal eftersom webbplatserna kan ha ändrats mellan att de två metoderna 

genomfördes, men å andra sidan var alla TV-serier vars webbsidor vi analyserade slut för 

säsongen och chansen var då lite större att sidan inte uppdaterats på ett tag. Under den kvalitativa 

innehållsanalysen tog vi skärmdumpar som visade hur webbplatserna såg ut, något vi inte gjorde 

under den kvantitativa innehållsanalysen. Dock så var den kvantitativa innehållsanalysen inte av 
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lika stort värde som de andra två metoderna vi genomförde. Vi kunde ha expanderat den 

kvantitativa metoden en hel del och inkluderat en större andel TV-serier. Istället för att endast 

koncentrera oss på de mest populära svenska TV-serierna för en viss vecka så hade vi kunnat ta 

alla svenska TV-serier sända under en och samma vecka. Vi insåg i efterhand hur snabbt analysen 

gick att genomföra och den potential som fanns i att göra undersökningen i större skala och med 

ett bredare urval. 

 

Eftersom vi valde att göra ett bekvämlighetsurval vad gäller enkäten så kan vi omöjligt påstå att 

enkätsvaren på något vis är representativt för den delen av Sveriges befolkning som tittar på TV-

serier. De personer vi nådde med enkäten var även i hög grad unga; det blev en ganska dålig 

åldersvariation på grund av vårt val att sprida enkäten till Facebook-bekanta och endast på ett 

fåtal andra sidor. Eftersom enkäten var publicerad online var även alla svar vi fick in från 

personer som har tillgång till dator, och ingen utanför denna exklusiva cirkel hade chans att ta del 

i undersökningen. 

 

Enkäten är inte utformad på ett sätt så att den frågar efter respondentens tittarvanor vad gäller 

svenska TV-serier. Den som läser frågorna kan tolka dem som att de gäller både och, när vi i 

själva verket endast undersöker svenska serier och deras epitexter. Bara i slutet har vi en fråga 

som direkt frågar efter vilka svenska TV-serier som respondenten någon gång tittat på. Hade vi 

lagt denna i början av enkäten kanske svaren på de andra frågorna sett annorlunda ut, eftersom 

respondenten då kanske tolkat dem som att vi endast frågar om epitexter kring svenska TV-

serier. Vi vet inte om eller hur svarspersoner skiljer mellan svenskproducerade och utländska TV-

serier och valde i enkäten att inte betona att undersökningen endast berör svenska TV-serier. 
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4. Resultat 

Nedan följer de resultat som våra tre metoder gav oss. Dels hur det generellt såg ut med epitexter på tio officiella 

webbsidor för svenska TV-serier på deras respektive TV-kanal, dels hur epitexter används av tittare och till sist 

en kvalitativ studie av fyra populära svenska TV-seriers officiella webbplatser. 

 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Analysen är utförd på tio svenska TV-seriers officiella webbplatser via dess fem olika svenska 

TV-kanaler. För oss var det viktigt att titta på två TV-serier per TV-kanal och att hälften av dem 

var fiktion och hälften reality, vilket vi nästintill kunde uppnå. Det blev fyra stycken inom fiktion 

och sex stycken inom reality-genren. Detta på grund av att vissa svenska TV-kanaler inte hade 

några fiktionella svenska TV-serier i topp under vecka tolv. Samtliga av de tio TV-serierna hade 

avsnitt tillgängliga genom en Play-kanal. Dock erbjöd inte alla Play-kanaler gratis tittande på 

avsnitt utan det krävdes ett premiumkonto eller liknande för att ta del av hela avsnitt (se tabell 

1:1). Tunnelbanan och Partaj, båda tillgängliga via Kanal5 Play, hade det upplagt på så vis att det 

senaste avsnittet fick man se gratis, men inte de äldre avsnitten. Genom Play-kanaler kan man 

också erbjuda webbexklusivt extramaterial via Play-kanalen. Detta hade fem av tio TV-serier. 

 

Tabell 1:1 - Om det kostar att se pengar att titta på TV-program via Play-kanal samt om 

respektive TV-program länkar till grupp på Facebook.com 

 

 

Sedan tittade vi närmare på de officiella webbplatserna vilket var något samtliga TV-serier i 

undersökningen hade. Sex stycken av dessa länkade vidare till en typ av Facebook-grupp om TV-

serien (se tabell 1:1). Detta betyder nödvändigtvis inte att de utan länk inte har en Facebook-



35 
 

grupp. Vidare så hade hälften av webbplatserna en dela-funktion via sociala medier. Alla utom 

SVT:s TV-serier Antikrudan och 30 grader i februari hade ett forum eller någon slags 

kommentarfunktion. Detta kan tyda på att SVT1, en av våra public service-kanaler, arbetar på ett 

annat sätt än de kommersiella. De flesta webbplatserna erbjöd en typ av flöde där ansvariga kan 

uppdatera om senaste nytt kring TV-serien. Sju av tio webbplatser erbjöd vidare läsning om 

karaktärer/experter/programledare på ett eller annat vis. Slutligen hade sex av tio webbplatser 

tydligt betonade sätt att kontakta produktionen bakom TV-serien. Tydligast var TV3:s Lyxfällan, 

något som tas upp i senare kvalitativ innehållsanalys. 

 

När vi tittade på Facebook så upptäckte vi att samtliga TV-serier hade en eller flera Facebook-

grupper dedikerade till dem. Storlek och användning skiljde sig dock mellan dem. Medan Efterlysts 

Facebook-grupp hade 29 940 medlemmar så hade Tunnelbanan endast 48 medlemmar. Antal 

medlemmar gentemot popularitet speglas också i vår enkätundersökning. Ännu en gång visade sig 

SVT jobba på ett annat sätt när det inte gick att kommentera eller diskutera alls i deras Facebook-

grupper, något som det gick i alla andra TV-serier vi undersökt. När vi tittade på hur många 

poster TV-kanalernas officiella Facebook-grupper hade på sin vägg under mars månad som 

handlade om TV-serierna vår undersökning berört var det näst intill inga poster alls vilket 

förvånar en aning då man borde förvänta sig mer aktiv marknadsföring av de mest populära TV-

serierna på respektive TV-kanals Facebook-grupp. 

 

4.2. Kvantitativ enkätsundersökning 

I vår enkätundersökning var 51 kvinnor och 28 män av 79 respondenter. Att några fler kvinnor 

svarade har mycket att göra med att de inbjudna till enkäten var till en litet större del kvinnor. 

Åldern för respondenterna till enkäten varierade mellan 16 och 71 år. De allra flesta som svarade 

var mellan 22 och 23 år gamla. Inga respondenter var i 60-årsåldern och endast en var i 70-

årsåldern. Ungefär en tredjedel av respondenterna var över 25 år, resten under. I frågan om 

respondenter föredrar fiktion eller reality svarar 60,8% att de föredrar fiktion. 29,1% svarar dock 

att det inte spelar någon roll. Så lite som 7,6% svarade att de föredrar reality framför fiktion (se 

tabell 2:1 på nästa sida). 
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Tabell 2:1 – Vilken slags TV-serie respondenterna föredrar (antal och procent) 

Vad föredrar du att titta på för slags TV-serie? Antal svar 

Reality 6 (7,6%) 

Fiktion 48 (60,8%) 

Spelar ingen roll 23 (29,1%) 

Vet ej 2 (2,5%) 

Summa 79 (100,0%) 
 

 

Frågan tog inte hänsyn till om det var svenska eller amerikanska TV-serier det handlade om dock. 

När vi tittade på vilka svenska TV-serier som var populära under vecka tolv så var det 

övervägande reality-serier och vissa TV-kanaler producerar inte ens svenska fiktionella TV-serier. 

Resultatet syftar till att fler svenska TV-serier inom fiktionen borde produceras, eller att det är 

allmänt lönsamt att ta in amerikanska TV-serier av den fiktionella graden. De allra flesta har 

kryssat i att de någon gång besökt en webbplats för en TV-serie (se tabell 3:1 nedan). På en sådan 

webbplats finns det ofta rum till att diskutera och kommentera. 

Tabell 3:1 – Om respondenterna besökt en TV-series officiella webbplats (antal och procent) 

Har du någon gång besökt en TV-series officiella webbplats (ex. på svt.se)? Antal svar 

Ja 73 (92,4%) 

Nej 6 (7,6%) 

Summa 79 (100,0%) 

 

Tabell 4:1 – Om respondenterna brukar diskutera TV-program med vänner eller familj (antal och 

procent) 

Brukar du diskutera TV-program med vänner eller familj? Antal svar 

Ja 73 (92,4%) 

Nej 6 (7,6%) 

Summa 79 (100,0%) 

 

Tabell 5:1 – Om respondenterna brukar diskutera TV-program online (antal och procent) 

Deltar du i online-diskussioner (exempelvis på ett forum) om TV-program? Antal svar 

Ja 32 (40,5%) 

Nej 47 (59,5%) 

Summa 79 (100,0%) 

 

 



37 
 

92,4% säger att de diskuterar TV-serier med sin familj och sina vänner (enligt tabell 4:1), men 

kring punkten om de diskuterar på onlineforum råder delade meningar med övervägande svaret 

nej om 59,5% (se tabell 5:1). Resterande inom procenten menar med motsatta. Här valde vi att 

inte har något vet ej-alternativ eller liknande. Fortsatt i enkäten fick man kommentera om 

varför/varför man inte diskuterade TV-serier på forum på Internet. De som inte ville diskutera 

på forum uttryckte att de helt enkelt inte var intresserade av att diskutera TV-program med 

främlingar och att de hellre diskuterar med vänner och familj. Men det fanns också några få som 

inte kände sig tillräckligt intresserade av TV-serier, så som följande respondenter: 

 

Jag bryr mig inte om främmande människors åsikter om något så oviktigt som tv-program. 

 

Jag känner inte att jag har det behovet att diskutera på det sättet. Känns som att det mest är 

fanatiker som finns i de forumen 

 

Ganska ointressant, det känns inte som om jag kan förändra något eller liknande... 

 

Är inte såå engagerad. 

 

De som var mer villiga till att diskutera om TV-serier på forum hade dock mer att säga om varför 

de gör det. Så här skriver några av respondenterna: 

 

Efter att ha sett ett avsnitt av en serie finns det alltid något man reagerade på, kanske 

gillade eller ogillade. Det gör att man vill prata om det med andra, som har samma intresse 

som sig själv. Därför passar Internet väldigt bra. Eftersom ens egna vänner, kanske inte 

kollar på samma, eller lika många serier som en själv. Jag själv brukar oftast blogga om 

mina åsikter kring avsnitten, där jag i kommentarerna diskuterar med mina läsare. Eller 

kommenterar jag andras bloggar. Jag brukar även diskutera avsnitten på Twitter och 

Tumblr, och några forum. 
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För att diskutera saker man missat, diskutera olika scener från andra synvinklar. Diskutera 

kring karaktärerna och spekulera i vad som kommer att hända. Alltså, för att snacka om 

hela serien i helhet. 

 

Så att man kan skvallra och diskutera typ hur en karaktär utvecklats och hur serien som 

stort utvecklas, och hur det skrivs och hur saker utanför påverkar serier, jag är till exempel 

den största Gleek ni någonsin snubblat över, och då måste man bara få ur sig ty att blaine 

har en extra snygg kavaj på sig eller något sådant trivialt. 

 

Sedan frågade vi på vilket sätt respondenterna tittar på TV-serier och där kunde vi se tre tydliga 

sätt som dominerar; Nedladdad från Internet, Streamad gratis via Play-kanal och På utsatt tid på TV:n 

(repris eller original). Att titta gratis via Play-kanal var det absolut populäraste alternativet. Vi tog 

inte hänsyn till om nedladdningen från Internet var illegal eller inte och inte heller vilken Play-

kanal de tittar på. Respondenterna vill gärna kunna titta på missade TV-serier på Internet när de 

vill helt gratis. Endast 7,6% uppgav att de tittar via premium betaltjänst på sina Play-kanaler. Om 

respondenterna vill betala för sina TV-serier köper de dem helst på DVD eller Bluray-box (se 

figur 2). När vi sedan frågade på vilka sätt respondenterna engagerat sig i en TV-serie fick vi ett 

brett resultat som visar att alla de epitexter vi radat upp utifrån resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen används. Den mest använda epitexten var Läst artiklar/recensioner om TV-serien 

med 70,9% (se figur 1 på nästa sida). 
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Figur 1 - På vilka sätt respondenterna engagerat sig i TV-serier (procent) 

 

 

Figur 2 - På vilka sätt respondenterna tittar på TV-serier (procent) 
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69,6% uppgav att de gillat en grupp på Facebook som berör TV-serier och frågan efter handlade 

om vad deras största anledning är till att de gillat en Facebook-grupp om en TV-serie är. De två 

största anledningar som uppgavs var att man ville hålla sig uppdaterad om TV-serier och att man 

vill visa andra på Facebook vilka TV-serier man gillar/följer. Ingen uppgav att de gillat en grupp 

för att kunna delta i tävlingar; något som vissa Facebook-grupper kan locka med för att få fler att 

gilla en viss grupp. Sju stycken uppgav att de inte hade något Facebook-konto och tio stycken 

uppgav att de aldrig gillat en Facebook-grupp för en TV-serie. 

 

För att undersöka om respondenterna är intresserade av spoilers och liknande frågade vi om de 

har något intresse i att påverka utgången i en TV-serie. 58,2% uppgav Nej som alternativ. 26,6% 

svarade Ja medan resterande var osäkra. Nästa fråga handlade om respondenterna gillade att få 

veta vad som ska hända i ett avsnitt innan det sänts. 72,2% var eniga över att de inte vill veta vad 

som ska hända i förväg. 19 % ville få reda på information om ett avsnitt i förväg (se figur 3). 

Dessa frågor hade med fördel kunnat delas upp i två block där det ena berör reality-baserade 

serier och den andra fiktionella, eller så hade vi kunnat göra andra svarsalternativ som tar hänsyn 

till denna aspekt. 

 

Figur 3 - Om respondenterna gillar att veta i förväg vad som ska hända i ett avsnitt (antal och 
procent) 
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Om man som tittare är ute efter information om en TV-serie, vart vänder man sig då i första 

hand? I vår undersökning så letar 73,4% på film och TV-seriesajter som IMDb.com. På andra 

plats på listan över den mest använda informationskällan kommer den egna TV-seriens 

webbplats, vilket för oss är spännande då vi undersökt dessa webbplatser i de två andra 

metoderna. 54,4% uppgav detta som alternativ. 25,3% uppgav Facebook.com som sin källa för 

information om TV-serier. Detta är något vi tittat lite på i vår kvantitativa innehållsanalys. Att 

fråga släkt och vänner kom tätt efter att söka i TV-tablåer (se tabell 6:1 nedan). 

 

Tabell 6:1 – Var respondenterna söker information om TV-serier (antal och procent) 

Var söker du information om TV-serier du vill veta mer om?  (ett eller flera alternativ) Antal svar 

På TV-seriens egna webbplats 43 (54,4%) 

På TV-tablåsidor (ex. tv24.se, Tv.nu) 32 (40,5%) 

På IMDb.com (eller liknande) 58 (73,4%) 

På nyhetssajter 17 (21,5%) 

På videodelningssajter (ex. YouTube.com 26 (32,9%) 

På online-forum (ex. Flashback.com) 26 (32,9%) 

På Twitter.com 14 (17,7%) 

På Facebook.com 20 (25,3%) 

Frågar släkt/vänner 29 (36,7%) 

Söker aldrig efter information om TV-serier 2 (2,5%) 

Om annat, specificera 11 (13,9%) 

Summa 278 (351,9%) 

 

I denna fråga fick vi reda på att IMDb.com eller motsvarande var en viktig och väl använd källa 

till information, dock på frågan hur viktigt betyget är på IMDb.com på en TV-serie svarar de 

flesta att det inte är viktigt alls i deras val av vilken TV-serie de ska titta på. Play-kanaler som så 

många använder sig av, enligt svar från en tidigare fråga, är inte heller särskilt viktigt i val av TV-

serier enligt de 75,6% av respondenterna som uppgivit inte alls viktigt som alternativ (se figur 4). 

Höga tittarsiffror var också en faktor som inte spelade en stor roll. Positiv kritik på forum på Internet 

visade sig ha delade meningar om det är viktigt eller inte. De delade resultatet kan bero på den 

andel respondenter som är aktiva på forum och de som aldrig använder sig av forum. Det var ett 

dött race mellan Till viss del viktigt och Inte alls viktigt när det gäller positiv kritik i media. Att en 

TV-serie har trailer, vilken genre den har och om vänner rekommenderat den var alla till viss del 

viktigt enligt respondenterna. 
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Figur 4 - Om det är viktigt för respondenterna att TV-serier finns tillgängliga på Play-kanal (antal 
och procent) 

 

I vår sista fråga ville vi undersöka om respondenterna sett någon av de svenska TV-serier som vi 

plockat ut och undersökt. Resultatet om att Lyxfällan och Antikrundan var de mest två populära 

inom reality och Kontoret och Karatefylla som de två mest populära inom fiktion använde vi i vår 

kvalitativa innehållsanalys. Det viktigaste resultatet av denna fråga var att alla varit sedda någon 

gång av respondenterna, femton respondenter uppgav att de aldrig sett någon av de TV-serier vi 

punktat upp. Den minst sedda TV-serien var Tunnelbanan som endast elva personer sett (se figur 

5). 
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Figur 5 – Procent av respondenter som någon gång tittat på programmet 

 

4.3. Kvalitativ innehållsanalys 

4.3.1. Studieobjekt: Antikrundan 

Beskrivning: Antikrundan reser till olika orter i Sverige där de blir besökta av personer som har 

föremål de vill få identifierade och/eller värderade av teamets experter. 

 

Hemsidan: För bild se figur 6, bilaga 8.1. Antikrundans hemsida har ett mindre och mer diskret 

sidhuvud än Lyxfällan. Bilden är svart med programmets logotyp i guld till vänster. Större delen 

av sidan tas upp av en videospelare som visar ett klipp från säsongens sista avsnitt. På flera ställen 

på förstasidan uppmärksammas vi på att programmet är slut för säsongen. Dels skriver de i en 

notis till höger under videospelaren: ”Tack för denna gången!”. Till vänster i den större spalten 

ligger en video där nästa säsongs orter omnämns med rubriken: ”Vi ses väl på sommarens 

runda!”. De använder många utropstecken och ser till att här rikta texten så ofta som möjligt mot 

läsaren. I det senare inlägget vill man locka ortsborna att delta genom att skriva att mer 

information om inspelningarna kommer läggas upp på hemsidan längre fram i vår. 

 

Antikrundan har i mitten av startsidan ett nyhetsflöde där varje inlägg innehåller en video från eller 

om programmet. I flödet ligger endast tre inlägg om man räknar bort klippet på toppen av sidan, 
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och man kan inte heller klicka sig vidare för att se äldre inlägg. Ingenting på sidan är 

datummarkerat, så det är svårt att avgöra när olika inlägg lagts upp. Till höger om nyhetsfeeden 

kan man även ta del av en kort artikel om programledare Anne Lundberg på en sida som länkar 

vidare till bakomscenen-material på SVT Play. Under länken till artikeln finns även en länk till en 

chatt mellan tittarna och programmets producent och programledare. 

 

I menyn på toppen av sidan kommer man åt videoklipp av enskilda värderingar från gångna 

program. Man klickar sig genom olika kategorier för att hitta klipp i arkivet som berör den 

sortens föremål man är intresserad av. Det finns ingen möjlighet att på hemsidan söka hjälp att 

värdera egna föremål, utan man har bara tillgång till videoarkivet med gamla värderingar från TV-

programmet. Under fliken Videoklipp kan man ta del av andra typer av klipp om programmet. 

Antikrundan erbjuder ingen länk som leder till SVT Play, utan klistrar endast in spelare på 

webbsidan. De slösar inte på chanser att ersätta det skrivna ordet med filmklipp. Fliken Experter 

erbjuder bild och kort faktatext om alla de experter som värderar föremål på programmet. Under 

texten länkar de vidare till klipp med värderingar inom personens expertområde. 

 

4.3.2. Studieobjekt: Karatefylla 

Beskrivning: Karatefylla är en fiktiv humorserie som fokuserar kring vad som händer efter jobbet. 

Afterwork-fester som spårar ur i fylla, desperata försökt till kärlek och ångestfulla åtaganden. 

Hemsidan: För bild se figur 7, bilaga 8.1. I sidhuvudet är det ett dubbelt budskap i form av text 

och bild som berättar att det är en humorserie. I sidhuvudet får vi se flera karaktärer för TV-

serien på rad och man kan se att det är en TV-serie helt utan gränser, något som också står i 

texten bredvid. Här finns det ingen chans att missta TV-serien får något annat. Några av 

karaktärerna står uppradade på sidhuvudet som om de stod uppradade inför polisen. De ser som 

efter en helt galen natt med fylla. 

 

Det finns en flik som heter intervjuer och där kan man hitta intervjuer, inte med skådespelarna, 

utan karaktärerna ifrån TV-serien. Om inte bilden ifrån sidhuvudet eller bilderna under vi är 

Karatefylla beskriver karaktärerna nog så finns här en chans att titta på extramaterial om vilka de 

är. Annat extramaterial på sidan är bloopers och utplockade klipp från episoderna. De har satsat 

mest på filmat material på sidan istället för text. Förutom filmklipp kan man hitta både en 

Facebook-sida och en Twitter-kanal. De båda fungerar som flöden där man kan se senaste 
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uppdateringar och vad andra skriver om TV-serien. Facebook har också vid tillfället för analys en 

tävling man kan delta i på sin Facebook-kanal. Twitter-kanalerna är dels ett så kallad hashtag-flöde 

med kommentarer från andra och en Twitter-kanal som cirkulerar kring karaktärerna Ken och 

Glen. Alla flöden ser ut att uppdateras ofta, men detta är bara en illusion då flödet endast 

cirkulerar de senaste uppdateringarna. Man kan bli uppdaterad på senaste nytt på väggen på 

webbplatsen. Där står också att sista sändningstid varit, men att det fortfarande går att se de 

gamla avsnitten på TV6 Play. 

 

Om man vill läsa om vad TV-serien handlar om så går det bra att läsa under fliken om Karatefylla, 

dessutom finns det en kommentarsfunktion under fliken, eller egentligen under alla slags flikar. 

 

4.3.3. Studieobjekt: Kontoret 

Beskrivning: Kontoret är en fiktiv TV-serie som utspelar sig på Svensk Kontorshygien AB:s 

kontor med chefen Ove Sundberg i spetsen. 

 

Hemsidan: För bild se figur 8, bilaga 8.1. På Kontorets hemsida möts man av en bild på flera av 

TV-seriens karaktärer med huvudpersonen Ove Sundberg till höger med armarna öppna mot 

betraktaren och programmets namn längst till vänster. Om man är bekant med The Office (2001-

2003) kan man redan nu ana vilken roll de olika karaktärerna kommer spela i serien. Här har man 

valt att skriva ”slut för säsongen” direkt i sidhuvudet, så om man uppmärksammar bilden ser 

man snabbt att man får vänta på nästa säsong om man vill se programmet på TV. 

 

I mitten av sidan finns ett nyhetsflöde utan datummarkering där man laddat upp både 

videolänkar och överst en länk till en artikel på sidan som handlar om att programmet får en ny 

säsong. Nyhetsflödet ligger praktiskt taget alltid i mitten av sidan, oavsett vilken sida på 

webbplatsen man besöker. Det nya innehållet skjuter helt enkelt ner nyhetsflödet till botten av 

sidan så att det hela tiden finns tillgängligt. Till vänster om nyhetsflödet på startsidan ligger boxar 

fyllda med länkar till småklipp från serien. Boxarna har namn efter vilket avsnitt klippet är ifrån. I 

högerspalten finns ett antal olika länkar. Bland annat till bildalbum med citat från serien, till en 

hemsida om Svensk Kontorshygien AB - företaget serien kretsar kring - och till en sida med en 

TV4 Play-spelare där man kan titta på alla klipp från serien. I högerspalten finns även en länk till 

en intervju med Henrik Dorsin, möjlighet att gilla programmets officiella Facebook-grupp och ett 
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formulär att lämna sin e-post om man vill få TV4:s nyhetsbrev med tips om andra program i TV4 

Play. 

 

I menyn finns en länk till en informationssida om programmet där man kan läsa kort om serien 

och dess huvudkaraktärer. Under fliken Episodguide kan man läsa om varje enskilt avsnitt, se dess 

sändningstid och veta vem som gästspelat. Underst står fakta om serien i allmänhet. Under 

Rollfigurerna kan man läsa information om karaktärerna ur serien och även gilla sidan på Facebook 

om man vill. Det finns även här en länk till den officiella Facebook-sidan. Fliken Klipp länkar till 

TV4 Play-spelaren med samlade småklipp medan Webbavsnitt är en sida med en mindre spelare 

och länkar till seriens diverse webbavsnitt, något man endast kan ta del av på TV4 Play. Även här 

finns tillgång till Facebook-funktioner. Länken Kontoret i TV4 Play i menyn tar en vidare till Play-

sidan med en gång. 

 

Under fliken Diskussion har besökare chans att genom ett kommentatorsverktyg skriva vad de 

tycker om serien. Det krävs en inloggning på Disqus för att kunna kommentera. De använder 

Disqus endast här, medan de på andra sidor ger tillgång till Facebooks gilla-funktion och en länk 

till Facebook-gruppen. 

 

4.3.4. Studieobjekt: Lyxfällan 

Beskrivning: I Lyxfällan får varje vecka ett svenskt hushåll hjälp från två experter att reda ut sin 

snåriga ekonomi. 

Hemsidan: För bild se figur 9, bilaga 8.1. På Lyxfällans officiella hemsida möts man av ett stort 

sidhuvud i form av en bild som visar logotypen till vänster och programmets båda experter till 

höger. De båda männen ser bestämda, nästan lite sura ut. På sidan finns en vägg med inlägg varav 

det översta uppmanar läsaren att söka till Lyxfällan. Eftersom Lyxfällan bygger på reality har man 

möjlighet att själv vara del av programmet om man uppfyller kraven för medverkan, alltså 

ekonomisk kris. Utan medverkare, inget program. Detta inlägg styrker att Lyxfällan alltid söker 

nya hushåll för nya säsonger eftersom posten aldrig halkar ner i ordningen på sidan när nya inlägg 

postas. Nya inlägg handlar oftast om senast sända/kommande program och dess medverkare. Till 

höger om väggen med inlägg finns även en sidebar med en video för att ytterligare locka till 

medverkan och en länk till formulär att fylla i om man är intresserad. Längre ner på sidan finns 

ytterligare en text med frågan om man vill medverka och i menyn upptill finns en länk som heter 

Sök till Lyxfällan. 
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På startsidan står det när sändningstid för programmet är. För tillfället står det att det är slut för 

säsongen, så inga nya datum läggs upp. Här görs även reklam för en ny app till iOS-baserade 

produkter. Här ser man även två mindre porträtt av experterna med länkar till beskrivningar av 

dessa. 

 

I menyn finns länkar till olika undersidor. På en hittar man ytterligare länkar till de båda 

experternas beskrivningar där deras expertstatus i programmet stärks och man även får läsa lite 

personliga saker om dem. På dessa profilsidor har även besökaren chans att skriva inlägg med 

hälsningar eller åsikter om programmet. under menyn finns även länkar till tidigare säsonger, som 

finns att tillgå på TV3 Play. Det finns en sida med frequently asked questions som man valt att 

besvara här så att besökare ska slippa fråga om och om igen. Även här finns en 

kommentatorfunktion vilket är något ofta förekommande på sidan, men utan tydlig funktion 

eftersom man inte vet vem som över huvud taget läser inläggen eller om de frågor som ställs får 

några svar. Besökare på sidan kan välja att svara på andras inlägg, men det verkar inte som 

experterna eller någon annan ur produktionsteamet skriver här. Under fliken Chattar kan man läsa 

tidigare chattar där tittare fått chans att ställa frågor till programmets expterter i en chatt och till 

en anställd på kronofogdemyndigheten i en annan. Dessa chattar är ett bra exempel på när en 

eller ett par personer i en, i det här fallet, chatt får representera programmet och dess 

produktionsteam (Genette, 1997). 

 

Liksom Gray (2010) tar upp om att Biggest Losers (2004-) webbsida erbjuder tips om viktnedgång, 

så erbjuder Lyxfällan tips på en bättre budget. Man kan dels ladda ner appen, dels gå in under 

fliken Gör din egen tavla och läsa instruktioner för hur man gör sin egen budgettavla. Lyxfällan 

erbjuder även särskilda Lyxfällan-sedlar att ladda ner, skriva ut och fästa på tavlan. Därmed spelar 

de på att de skulle vara större än bara TV-programmet. Genom att bli något större än ett TV-

program, skapa engagemang och ge upphov till nya synsätt och värderingar med hjälp av 

paratextuella element menar Gray (2010) att produktionen uppnått sitt främsta mål. 
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5. Analys 

I följande kapitel kopplar vi samman våra resultat mot vår valda teori. Vi resonerar kring varför vi fick det 

resultatet vi fick och vad det betyder för tidigare och fortsatt forskning. 

5.1. Kvantitativ innehållsanalys av TV-series webbplatser 

Hur TV-kanalerna erbjuder TV-serierna på Play-kanalerna skiljer sig mellan dem som vi 

undersökt. Medan man kunde titta gratis på SVT Play och gratis med reklam på TV3 Play, så var 

man tvungen att skaffa ett premiumkonto för att titta på TV4 Play. På Kanal5 Play kunde man se 

det senaste avsnittet gratis, men för att se det tidigare avsnittet var man tvungen att skaffa ett 

premiumkonto här också. TV-kanalerna har olika sätt att jobba och de TV-serierna vi tittat på är 

säkerligen skapade med olika stora budgetscheman. Hur de lockar fler tittare till Play-kanalerna 

skiljer sig då hälften av de tio erbjöd webbexklusivt material i form av bloopers, intervjuer och 

bortklippta scener. Sex av tio marknadsförde sin Facebook-grupp och det är också ett sätt att 

locka besökare till webbplatsen och Play-kanalen. Facebookgruppen kan också verka på ett sätt 

för dess medlemmar att kunna känna sig som en del av gemenskapen. I vår enkätundersökning 

uppgav respondenter att de ville hålla sig uppdaterade och visa för andra vad de tittar på. Det blir 

ett sätt att visa sin åsikt och bli en del av TV-serien. En TV-serie kan ses som ett varumärke 

(Gray, 2010; Jenkins, 2008) som tittare med hjälp av Facebook kan göra till en del av sig själva. 

En social identitet (Trepte, 2006) som man vill ska definiera en som person och som man vill visa 

upp för andra. 

 

Efterlyst och Tunnelbanan var två TV-serier vars Facebook-gruppers storlek skiljde sig rejält. Detta 

speglades i vårt resultat från enkäten där Efterlyst låg högt och Tunnelbanan allra lägst i tittarsiffror 

bland våra respondenter (se figur 5). Efterlyst är en TV-serie som hållit på länge och är ett väl 

definierat varumärke bland ung som gammal. Eftersom man tar upp brott som sker i hela landet 

blir målgruppen för TV-programmet större. Att Facebook-gruppen har stort stöd stärker på ett 

sätt identiteten för TV-serien. Det blir till en populär grupp dit personer vill vända sig för att visa 

att de stödjer brottsbekämpningen. Efterlyst har blivit mer än en TV-serie (Gray, 2010) och är 

något mer än bara ett underhållningsprogram för dess tittare. Tunnelbanan å andra sidan är ett 

relativt ungt varumärke som inte är lika etablerat och accepterat bland den svenska befolkningen. 

Det är ingen TV-serie som går bortom att vara bara en TV-serie. Det är inte ett starkt varumärke 

som personer vill identifiera sig med på Facebook eller knappt ens titta på enligt våra resultat från 

enkätundersökningen. Ett varumärke måste man bygga upp och marknadsföra på bästa sätt. 
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Tunnelbanan erbjuder inte alla avsnitt gratis, det finns ingen länk till en officiell Facebook-grupp på 

webbplatsen och inte heller något extramaterial för tittaren erbjuds. Dock erbjuder man en 

kommentarsfunktion på själva webbsidan, något Efterlyst inte gör. 

 

 

Tabell 7:1 - Jämförelse mellan Efterlyst och Tunnelbanan 

 

 

5.2. Kvalitativ innehållsanalys av TV-seriers webbplatser 

En webbsida för en TV-serie fungerar som en affisch för en TV-serie och är där för att bland 

annat sälja varumärket till besökaren och locka denne att titta på serien. Webbsidan ska vara 

ansiktet utåt där man kan få en bild av vilken genre det handlar om och vad man kan förvänta sig. 

Hur TV-serier väljer att skapa sina webbplatser handlar mycket om vilken målgrupp man vill 

vända sig till. En spännande sida av vår analys är att både Antikrundan och Karatefylla har mest 

filmbaserat material på sina webbplatser istället för text även om de har helt olika målgrupper. 

Karatefylla vill tilltala unga personer som ska kunna identifiera sig och känna igen sig i karaktärerna 

och deras misstag på fyllan, något de också påpekar själva under fliken om Karatefylla. 

 

Kontoret bjuder in tittaren i en helt ny värld genom att karaktären Ove Sundberg står med öppna 

armar i sidhuvudet och välkomnar alla besökare. Om man är bekant med programmet Solsidan 

(2010-) kan gesten även tolkas som en återförening mellan betraktaren och karaktären Ove 

Sundberg, som först sågs i rutan i denna andra, framgångsrika serie. Världarna som presenteras 

på webbplatserna ska erbjuda tittaren lust till att följa TV-serien och bli en del av denna värld. 

Man tillhör en grupp som kan leda till en bekräftelse av en själv (Trepte, 2006). Genom att också 

delta på Facebook kan man visa bekantskapskretsen vad man står för, vilka program man vill 

identifiera sig själv med och visa upp detta för alla att se. Antikrundans webbplats öppnar upp till 

att man ska känna igen sig ifrån TV-serien och att man ska kunna känna sig trygg. Kontoret hävdar 

att man ska ta del i att lära känna karaktärerna genom att se en bild på dem och en kortare text. 

Men är detta att verkligen lära känna karaktärerna? Kan man lära känna en person utifrån vad 

som står om dem på en webbplats eller vad en filmad intervju säger så som i Karatefylla? Om man 
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tittar på TV-serien så borde man väl lära känna karaktärerna på en djupare nivå? Eller borde man 

kunna lära känna en person som man aldrig har träffat i verkliga livet? TV-serier blir en del av ens 

egen familj, några man känner väl och känner sig trygg med. Televisionen som ett 

underhållningsfenomen blir något mycket större. TV-serier blir något större när de når sitt mål 

med att förändra någons livssyn (Gray, 2010). Lyxfällan kan förändra en ekonomisk kris till ett 

skuldfritt och bättre liv för deltagarna, men även för tittare som tar till sig av det som 

programmet predikar och applicerar det på sin egen situation. Uppmaningen Sök till Lyxfällan 

hittar vi på ett flertal ställen på deras officiella webbplats. Att medverka i ett TV-program 

kommer att lösa alla dina problem blir vad man tolkar utifrån serien och webbplatsen, men man 

måste komma ihåg att det är produktionen bakom som bestämmer hur vi ska tolka någon annans 

situation. I uppdateringar om TV-serien betonar man de allra värsta problemen och senare på hur 

bra det gick efter programmet, även om inte personen fick jobbet eller ändrade sitt ekonomiska 

mönster helt. 

 

5.3. Kvantitativ enkätundersökning om och hur tittare använder epitexter 

Även om något mer än hälften av respondenterna uttryckte att de inte diskuterar TV-serier på 

forum på Internet, så hade de som gör det en hel del att säga på vår fråga om varför de gör detta. 

De skrev främst att de ville dela sina åsikter med andra som också gillar en viss TV-serie, då de 

inte nödvändigtvis känner någon personligen som delar deras passion för TV-serien. De ville 

också ta del av andras åsikter och spekulationer om avsnitten som varit och de som komma skall. 

Kan detta vara ett sätt att på en högre skala bli del av denna grupp som cirkulerar kring en 

specifik TV-serie? Många respondenter uppgav att de har gillat en grupp på Facebook som har 

med TV-serier att göra och att de gör det för att ta del av ny information och för att visa sina 

vänner att de tittar på en särskild TV-serie. Facebook blir ett offentligt rum där man kan samlas i 

grupper, av varierad storlek, och visa för världen vem man är. En grupp definierar en själv och 

ens självbild, och den kan hjälpa till att stärka en individs självförtroende menar Trepte (2006). I 

våra undersökningar har vi valt att inte studera djupare frågan om hur denna identifiering med en 

TV-serie går till; det är något som kan studeras vidare i framtida studier. 

 

Hela 92,4% uppgav att de diskuterar TV-serier med släkt eller vänner, så TV-serier är tämligen en 

stark diskurs i vårt samhälle. En realityserie kan visa på hur vi ska leva, menar Gray (2010) när 



51 
 

han pratar om Biggest Loser och om dess mål att bli något mer utöver en TV-serie. Vi ska ha en 

budget så att vi inte hamnar hos Lyxfällan, vi ska hålla fast vid gamla föremål i hopp om att de har 

ett signifikant värde i Antikrundan och vi ska vara vaksamma på brott i samhället för vi kan vara 

ett nyckelvittne som kan lösa brott i Efterlyst. En fiktionsserie kan också vara en spegel av 

samhället med karaktärer vi vill vara och situationer vi vill uppleva genom livet. Genom TV-serier 

kan vi vara en karaktär, vi kan uppleva våra högsta drömmar och vi kan vara med och påverka 

som ett kollektivt samhälle enligt Jenkins (2008). 

 

Att endast kunna titta på TV-serier med hjälp av en TV på utsatt tid en gång i veckan existerar i 

Sverige inte längre. Enligt vår undersökning använder våra respondenter i lika stor grad 

streamande tjänster och laddar ner från Internet som de tittar på utsatt tid på TV:n (se figur 2 i 

tidigare kapitel). Fler TV-tittare har sökt sig ut på Internet där det finns möjligheter att få en helt 

ny uppfattning av en TV-serie. Att kunna titta på andra tider än den utsatta har också gjort att 

spoilers förekommer, något som den största delen av våra respondenter inte vill stöta på. Dock 

fick vi resultatet om att om en TV-serie finns tillgänglig på en Play-kanal inte är en avgörande 

faktor för om respondenterna ska välja att titta på den. Att en TV-serie inte finns tillgänglig på 

önskat ställe är inget hinder för potentiella tittare då det alltid finns ett annat sätt att följa den, 

exempelvis som att titta på utsatt tid på TV, via Play-kanal, nedladdad via Internet eller genom att 

köpa en DVD-box (se figur 2). Alla de alternativ vi erbjöd som svarsalternativ i vår enkät visade 

sig vara begagnade av våra respondenter, även om tre stycken stod ut mer än de andra. 

 

Positiv kritik på forum och i media visade sig till viss del viktigt för respondenterna när de ska 

välja vilken TV-serie de ska följa. Innan man stöter på första avsnittet av en ny TV-serie vill man 

vara säker på att det är en TV-serie som man kommer att tycka om och ännu viktigare att 

kritikerna och tittare skriver bra om TV-serien i media och social media. Att vänner och släkt 

också rekommenderat en viss TV-serie kan ha stor betydelse. Om de personer man litar på säger 

att något är bra så är det självklart att man blir nyfiken. Hype med hjälp av trailers som sprids på 

Internet och i reklampauserna på TV:n är också en till viss del viktig aspekt, dock inte helt 

avgörande. Genre och positiv kritik på forum var de faktorer som respondenterna såg generellt 

som viktigast. Dock är det inte många som valt alternativet som berör att en faktor är mycket 

viktig för att man ska börja titta på en TV-serie. Det är svårt att specificera exakt vad som är de 

mest lyckosamma ingredienserna för att en ny TV-serie ska få en så hög tittarsiffra som möjligt. 
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Även om inte höga tittarsiffror är viktigt för TV-tittarna är det viktigt för kommersiella TV-

kanalernas överlevnad när det gäller annonsörer. SVT är inte en kommersiell TV-kanal, men det 

är klart att de inte vill visa sig sämre än de andra när det gäller att skryta om TV-siffror. Vi 

pratade om i introduktionen om TV-program som varit populära genom tiderna. Även innan 

epitexter knappt existerade fanns det TV-program som sågs av miljontals tittare i Sverige. Visst 

var det ganska lätt att få tittare med en TV-kanal i utbudet, men vad var det som hände när det 

kom fler TV-kanaler? Det satte press på alla TV-kanaler att producera det tittarna ville ha för att 

sedan kunna locka till sig de mest framgångsrika annonsörerna. Gray (2010) menar att en TV-

serie inte kan finnas till på samma sätt utan dess paratexter och Jenkins (2008) menar att vi lever i 

en deltagarkultur där allt handlar om att bli en del av något större. Att bli en del av en grupp är 

något som Trepte (2006) pratar om och genom att tillhöra en grupp stärker man sin egen 

identitet och vem man är. Man kan definiera sig själv med en TV-serie och en TV-serie kan 

definiera sig själv med hjälp av epitexter. 

 

Dessa grupper kan komma att kallas för en fankultur där en stark grupp även kan komma att 

påverka utgången för en TV-serie. Fansen försöker att upphöja TV-serien till något annat än 

endast en typ av underhållning. Det blir en kultur och något man kan diskutera med andra 

världen över. Sätten att diskutera blir bara fler och fler.  

 

“A fandom without obsession and passionate arguments is just an audience” skriver Supernatural 

Wiki (källa: https://twitter.com/#!/SuperWiki, publicerat 23/5-2012)  som är en brittisk Twitter 

fan-kanal för TV-serien Supernatural. Tittarna blir endast en passiv publik istället för engagerade 

TV-tittare om det inte skulle finnas passion eller besatthet över TV-serier. Sätten att kunna visa 

sin passion för TV-serier skulle kunna vara att gilla Facebook-grupp, diskutera online på forum 

eller sitta bänkad framför varje avsnitt eller se dem på Play-kanal för att sedan införskaffa DVD-

boxen med allt extramaterial och verkligen gå på djupet in i sin favorit TV-serie. Vad man tittar 

på, hur man tittar och hur man engagerar sig skiljer sig från person till person, men att TV-serier 

blivit något bortom endast ett underhållningsinstrument är inte att förneka. TV-serier kan för 

vissa vara en kultur, men liksom alla kulturer finns det skillnader mellan hur man praktiserar 

momenten som hör kulturen till. Uppfattningen av en TV-serie, eller en bok som Genette (1997) 

indikerar, styrs av dess paratexter. Vad vore en bok utan omslag, författare, titel, recensioner, 

https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
https://twitter.com/#!/SuperWiki
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publicitet eller diskussion kring den? Ingen bok alls kan man tycka. I alla fall inte bland alla andra 

miljoner texter som kämpar om att sticka ut från mängden och erövra världen. 
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6. Slutsats 

Vårt syfte var att studera vilken typ av epitexter som existerar kring TV-serier och hur de 

utnyttjas av dess tittare. Som hjälp har vi två frågeställningar som vi nu ska besvara. 

 

Vilka möjligheter (epitexter) skapar svenska TV-kanaler för tittaren ska kunna engagera sig vidare i svenska 

TV-serier? 

Svenska TV-kanaler har officiella webbplatser för sina egna TV-serier där det bland annat finns 

avsnitt tillgängliga via en Play-kanal med inkluderat webbexklusivt extramaterial, forum eller en 

slags kommentarfunktion där besökare kan lämna sin åsikt och diskutera med andra. Webbsidan 

länkar ofta till en officiell Facebook eller Twitter-kanal som man kan gilla/följa. 

 

Vilket intresse finns det hos tittarna att kunna engagera sig i TV-serier med hjälp av de epitexter som finns 

tillgängliga? 

Det finns ett relativt stort intresse bland dem som tittar på TV-serier att kunna titta på olika sätt 

och att kunna diskutera med andra. Den största andelen av tittare har någon gång besökt en 

webbplats för en TV-serie, därför kan funktionen med att ha en sådan webbplats vara viktig för 

en TV-series framtid. Tittare verkar gilla epitexter och allt fler TV-kanaler väljer att utnyttja så 

många som möjligt så att tittaren ska kunna få information om vad det är för slags TV-serie innan 

de tittat på den. Att engagera en tittare till att vara en del av en TV-serie är ett framgångsrikt 

koncept. Det gäller bara att skapa en hype med balans som leder till uppmärksamhet och 

engagemang, som vidare leder till tittarsiffror och eller annonsintäkter, för att hålla en TV-serie 

flytande och i blickfånget för såväl tittarna som media. 

Något att notera dock gällande frågeställning två är att resultaten endast genererar i slutsatser vi 

kan dra gentemot våra respondenters svar, inte något vi kan ha som slutsats när det gäller alla i 

Sverige som tittar på TV-serier. Som vi tidigare nämnt så har vår urvalsmetod gjort det omöjligt 

för oss att generalisera våra resultat från enkätundersökningen. 
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6.1. Fortsatt forskning 

Eftersom den nuvarande forskningen om epitexter kring svenska TV-serier knappt existerar så 

finns det en hel del att titta närmare på. Något vi endast snuddat vid ytan på är hur onlineforum 

används för att stärka bilden av en TV-serie och hur att kommunicera med andra fans gör att de 

tillsammans blir starkare som en grupp. När en sådan grupp tillsammans får stort inflytande blir 

de av betydelse för serien i sig själv, och serieskapare och produktionsbolag kan uppleva fansens 

inblandning både positivt och negativt (Jenkins, 2008). Att fans skapar egna berättelser kring en 

serie har bekymrat ägare bakom varumärken som anser att detta inkräktar på serien. Frågan är i 

vilken grad detta sker gällande svenska produktioner. Existerar detta över huvud taget? Reality-

serien Big Brother upplever ibland regelöverskridande tittarinblanding där fans av serien försöker 

smuggla in saker till deltagarna i huset som de egentligen inte ska ha tillgång till (Jenkins, 2008). 

Ses denna typ av inblandning som lika skadlig som den där fans återberättar eller skapar nya 

berättelser kring serien som de sprider online i form av videor och text anses vara? 

 

Att använda sig av sociala medier kan vara en möjlighet att skapa en hype kring en TV-serie i 

Sverige. Man vill att de svenska TV-tittarna ska involvera sig och tycka till om TV-serien genom 

att hashtaga på Twitter så som Karatefylla gör för att skapa uppmärksamhet kring sin TV-serie. 

Man skapar sig ett värde i form av hur mycket fakta och åsikter som går att nå via den digitala 

världen på Internet. Twitter är ett socialt medium som inte har varit så populärt i Sverige, men 

det är ett medium som fortfarande växer och sprider sig. Twitter kan ses som ett verktyg som 

svenska TV-serier skulle kunna använda för att skapa ett större engagemang kring TV-serier. Man 

kan också titta på vad det är som skrivs och hur många som använder hashtagning i någon form 

för att kommentera de svenska TV-serierna. Vi skrapade på ytan på Facebook som också är ett 

socialt medium där det finns intressanta faktorer att gå vidare med när det gäller 

identitetsskapande i relation till att gilla och vara medlem i Facebook-grupper. 
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8. Bilagor 

8.1 Analyserade webbsidor

 

Figur 6 - Bild av hemsida för Antikrundan. Sparad som print screen 9/5-12 från 

http://svt.se/antikrundan 
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Figur 7 - Bild av hemsida för Karatefylla. Sparad som print screen 9/5-12 från 

http://tv6.se/karatefylla 
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Figur 8 - Bild av hemsida för Kontoret. Sparad som print screen 9/5-12 från 

http://tv4.se/kontoret 
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Figur 9 - Bild av hemsida för Lyxfällan. Sparad som print screen 9/5-12 från 

http://tv3.se/lyxfallan 
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8.2 Enkät 
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8.3 Kodschema kvantitativ innehållsanalys 

1. Vilken typ av TV-program är TV-serien? 

Reality(1)  Fiktion(2)            

 

2a. Finns hela avsnitt av TV-serien tillgänglig på play-kanal (ex. TV3play.se)? 

Ja(1)    Nej(2) 

 

                  2b. Kostar det pengar att titta på TV-serien? 

                   Ja(1)    Nej(2)  Delvis(3) 
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                  2c. Finns extramaterial (ex. intervjuer, bloopers, bakom kulisserna) till TV-

serien tillgängligt? 

                  Ja(1)    Nej(2) 

 

 

3a. Har TV-serien en webbsida på den egna TV-kanalens webbplats (ex. TV3.se)? 

Ja(1)    Nej(2) 

                  3b. Finns det länkat till en officiell Facebooksida som handlar om TV-

serien? 

                  Ja(1)   Nej(2) 

                  3c. Har webbsidan en “dela”-funktion för sociala medier såsom Facebook 

eller Twitter? 

                  Ja(1)    Nej(2) 

                  3d. Finns det tillgång till forum eller kommentarfunktion där man kan 

diskutera TV-serien? 

                  Ja(1)    Nej(2) 

 

                  3e. Finns det ett slags nyhetsflöde på webbsidan med uppdateringar om TV-

serien? 

                  Ja(1)    Nej(2) 

                  3f. Finns det vidare läsning om karaktärer eller 

deltagare/programledare/experter i TV-serien? 

                  Ja(1)   Nej(2) 

 

                  3g. Finns det en tydlig länk för besökare att kontakta skaparna bakom TV-

serien? 

                  Ja(1)   Nej(2) 

 

 

4a. Kan man via Facebook.com hitta en eller flera Facebook-grupper för TV-serien? 
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Ja(1)    Nej(2) 

                  4b. Hur många medlemmar har/gillar den största Facebook-gruppen om 

TV-serien? (27/4-12) 

                  __________ 

 

                  4c. Finns det möjligheter för diskussion med andra medlemmar i den största 

Facebook-gruppen om TV-serien? 

                  Ja(1)    Nej(2) 

 

                  4d. Hur många inlägg postade av TV-kanalen under mars månad 2012 

handlar om TV-serien på den egna TV-kanalens (SVT, TV3, TV4, Kanal 5 eller TV6) 

Facebook-grupp? 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


