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Abstract 

Denna uppsats behandlar varför, hur och på vilket sätt fem personer - två kvinnor och tre män 

födda på 1980-talet - har sett på komediserien Friends; Vänner i svensk översättning. Materialet till 

uppsatsen utgörs av en transkriberad fokusgruppsintervju med de fem respondenterna, av vilken 

jag har gjort en tematisk analys. I uppsatsen söker jag även svar på vad serien har betytt för 

respondenterna, hur själva tittandet på serien har gått till samt huruvida detta kan ses som en 

medieritual såsom en sådan definieras av Nick Couldry i boken Media rituals – A critical approach 

(2003).  

 

Uppsatsen tar avstamp i begreppet mediatization; medialisering i min svenska översättning, som av 

Johan Fornäs definieras som den process där media fyller mer och mer av vardagslivet, kulturen  

(1995: 1). En följd av medialiseringen är att kulturella texter blir allt viktigare för människors 

identitetskonstruktion, hur vi relaterar till varandra och vår kunskap om världen omkring oss 

(ibid. 216). I kraft av att ha varit en ikon av sin tid (Sandell, Jillian: 1998) kan Vänner ses som en 

sådan betydelsebärande kulturell text och en del av medialiseringen.  

 

Den teoretiska ramen består förutom i Fornäs och Couldry också i cultural studies, och då främst 

Ien Angs studie Watching Dallas (1985). Även Donald Hortons och R. Richard Wohls teorier om 

så kallade parasociala relationer mellan tv-tittare och tv-karaktärer (1956) visade sig vara relevanta 

i sammanhanget.  

 

Resultaten av intervjun med respondenterna visade på en rad anledningar till att de tittat på 

Vänner samt hur de sett på serien. Sammanfattningsvis kan sägas att de fann njutning i hur serien 

erbjöd möjlighet till avkoppling samt på en och samma gång identifikation, parasociala relationer 

och en verklighetsflykt. Respondenterna uppfattade också serien som en idealiserad värld där 

större frågor som politik och religion var frånvarande i hög grad. Jag drog också slutsatsen att 

deras tittande på serien kan ses som olika typer av medieritualer, då serien fyllde funktionerna av 

en gemensam referenspunkt, en nostalgitripp, ett medieevenemang och en möjlighet att göra en 

så kallad pilgrimsfärd till en medierelaterad plats. 
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1. Inledning 

I det senmoderna samhället tar media mer och mer plats i samhället, kulturen, identiteter och 

vardagslivet. Denna process kallas av Johan Fornäs i boken Cultural Theory & Late Modernity för 

medialisering (förf. övers. från engelskans mediatization). (1995: 1) De kulturella texter som 

förmedlas genom media, blir i stigande grad centrala för såväl individuell som kollektiv 

identitetskonstruktion. De blir också allt viktigare för hur människor relaterar till varandra och 

vår kunskap om vår omvärld. (ibid. 216)  

 

Vid ungefär samma tid som Fornäs bok gavs ut, gick jag på mellanstadiet. Det var också då som 

komediserien Friends; Vänner i svensk översättning, blev mer och mer populär 

(http://search.eb.com/eb/article-9438934, 2010-05-19). Varje onsdag gick det ett nytt avsnitt av 

serien - jag minns tydligt hur jag såg fram emot den där halvtimmen - och varje torsdag pratade vi 

om och återupplevde det senaste avsnittet i skolan. Hade man inte sett det var man inte riktigt 

med i samtalen efteråt, om skämten, karaktärerna i serien, relationen mellan Rachel och Ross och 

Phoebes senaste märkliga sång. 

 

Och Vänner gick om och om igen. Serien blev en del av det där eftermiddagssjoket med 

komediserier som fortfarande idag repriseras på kabel-tv; de gamla avsnitten gick varje vardag 

och blandades med de nya som gick en gång i veckan. För mig som är född på 1980-talet, är det 

omöjligt att tänka på min mellanstadietid utan att samtidigt tänka på Vänner. I mitt minne har 

serien blivit till en slags fondtapet, konstant närvarande bakom allt annat som hände under den 

tiden då serien var som mest populär; ständigt där mellan lektioner, raster, hierarkier i klassen och 

discon med eurodisco och ostbågar.  

 

I min mening kan närvaron och betydelsen av Vänner för min generation ses som en del av 

medialiseringen såsom den beskrivs av Fornäs. Då detta är en process jag finner mycket 

intressant, vill jag med den här uppsatsen undersöka varför några av mina generationskamrater 

har tittat på Vänner, vad serien har betytt för dem och hur själva tittandet på serien har gått till.  

 

1.1 Disposition 

Inledningsvis kommer jag i denna uppsats att redogöra för mina huvudsakliga frågeställningar. 

Därefter följer en redogörelse för det material jag valt, och hur jag avgränsat detta. Därefter följer 

en bakgrund om Vänner, där jag redogör för seriens historik och struktur. Under tidigare 

forskning följer sedan en redogörelse för resultaten i en akademisk titel inom området.  
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I den teoretiska ramen beskriver jag vidare de olika teorier inom populärkulturforskningen jag 

utgår ifrån i analysen; i första hand cultural studies. Metodavsnittet består av en redogörelse för 

valet av undersökningsmetod samt beskrivning av tillvägagångssätt för den beskrivande och 

tolkande analysen. I resultat- och analysdelen redogör jag för de centrala teman som kom upp 

under fokusgruppsintervjun, och relaterar dem till texterna i den teoretiska ramen. Slutligen följer 

en sammanfattning och slutdiskussion med de slutsatser jag drar av min studie.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför och hur fem personer födda på 1980-talet har 

tittat på komediserien Friends, Vänner i svensk översättning. Jag vill också undersöka vad själva 

tittandet på Vänner har betytt, där jag har en hypotes om att detta kan ses som en medieritual, 

såsom en sådan definieras av Nick Couldrys i Media Rituals – A critical approach (2003) (se 4.4 för 

definition av medieritual och litteraturgenomgång).  

 

Motivet till att jag intresserar mig för just 80-talisters relation till serien grundar sig till stor del på 

min personliga ingång till området såsom beskrivs under 1. Här intresserar jag mig också för den 

aspekt av ungdomen som berör ungas relation till och påverkan av media. Fornäs menar att unga 

rör sig snabbt mellan familj, skola och offentliga platser samtidigt som de är angelägna att 

utforska alternativa ideal och normer från såväl media som kamrater (1995:245). Fornäs menar 

också att relationen mellan barndom, ungdom och vuxenliv förändras på komplexa sätt. I det 

senmoderna samhället har även de vuxnas identiteter blivit mer öppna och instabila – något som 

alltid varit fallet för de ungas – och därmed också kraven på en kontinuerlig utveckling av även de 

vuxnas identiteter: 

Therefore, young people’s activities and qualifications for flexibility have become highly estimated 
competences, increasing the cultural status of youth, while the social power of young people has 
remained weak. (ibid.) 

 

Citatet ovan sammanfattar väl min ingång till forskningsfrågan, då jag finner Fornäs analys av 

unga som en grupp med högre kulturell än social status som relevant. Då media enligt Nick 

Couldry kan ses som en slags social makt (2003: 1-20), är det i mitt tycke intressant att studera 

hur personer som är och varit unga förhållit sig till en tv-serie som enligt Jillian Sandell har haft 

stor genomslagskraft (1998:143). 

 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: varför har 80-talister tittat på komediserien Vänner? Vad har Vänner 
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betytt för dem? Hur har de uppfattat Vänner? Hur har själva tittandet på serien gått till?  

1.4 Material och avgränsning 

Materialet i uppsatsen utgörs av en intervju i fokusgrupp med fem deltagare bestående av två 

kvinnor och tre män, samtliga födda under 1980-talet. Viktigt att framhålla är att jag begränsar 

mitt material till resultatet av intervjun, och avstår från att göra en analys av själva serien.  

1.5 Urval 

Intervjupersonerna till uppsatsen har valts ut genom en kombination av en slags öppen ansökan, 

kontaktpersoner och snöbollsurval. En öppen ansökan är enligt Wibeck när man annonserar efter 

personer, exempelvis i dagspressen eller på en anslagstavla (2000:69). Här eftersökte jag 

intervjupersoner genom att annonsera via statusraden på mitt privata konto på Facebook, ett 

stort socialt medium på Internet, efter personer som tittat mycket på serien och var födda på 

1980-talet. Jag skickade även ut mail till vänner och bekanta via Facebook och bad dem fråga 

runt i sin bekantskapskrets efter personer som stämde in på min beskrivning, och bad ett par 

vänner och bekanta att annonsera via sin statusrad efter intervjupersoner. Slutligen skickade jag 

ut ett massmail till två klasslistor på JMK, institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet. 

 

Via min statusrad fick jag svar från flera vänner och bekanta som kunde tänka sig att ställa upp, 

men jag valde att leta vidare efter personer som jag själv inte kände för att få ett mer 

vetenskapligt och mindre personligt förhållningssätt till intervjupersonerna. Jag skickade då 

istället frågan vidare till de som anmält sig om de i sin tur kände några som stämde in på min 

beskrivning, och fick då tips på några intervjupersoner. På så sätt blev de som anmält sig först en 

slags kontaktpersoner, då de som Wibeck beskriver det upplyste mig om lämpliga tänkbara 

gruppmedlemmar (68). Jag bad även några av dem som anmält sig att fråga efter andra 

intresserade, vilket definieras som ett snöbollsurval (ibid.). 

 

Enligt Larsåke Larsson svarar urvalsprocessen inom denna typ av forskning på frågan vem och 

vilka som ska utgöra studieobjekt. Målet är att välja ut en ändamålsenlig grupp som ingår i det 

fenomen forskaren vill studera, och det handlar alltså inte om krav på representativitet mot en 

population som det gör i en studie av kvantitativ karaktär (2000:56).  Detta gäller i hög grad för 

mitt urval, där jag inte gör några som helst anspråk på representativitet. Istället är det fråga om en 

typ av fallstudie (Ekström et. al 2000: 16). Vad gäller generaliserbarheten menar Larsson att vid 

upprepade fallstudier med liknande teoretiska utgångspunkter finns det möjligheter att resonera i 
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mer allmängiltiga termer. Dock menar Larsson att det är svårare att göra det om man bara har 

intervjuat några få personer, vilket är fallet i min studie. (ibid. 72-73) Generaliserbarheten kan i 

detta fall således sägas vara låg. 

 

Variabler som intervjupersonernas utbildningsnivå, sysselsättning, klassbakgrund och etnicitet 

valde jag också att bortse från - urvalet baserades uteslutande på att hitta personer i en viss 

åldersgrupp som sett mycket på Vänner. Intervjugruppen blev således homogen i fråga om ålder 

och relativt homogen vad gäller intresset för tv-serien. Två av de intervjuade såg sig själva som 

”Vänner-fans”, medan de tre övriga definierade sig som personer som har tittat mycket på serien. 

Gemensamma intresseområden och erfarenheter gör att människor är mer villiga att dela åsikter 

med varandra och lämna ut personlig information (Jarrett 1993, cit. efter Wibeck 2000:51). 

Förhoppningsvis innebär då detta delade intresseområde att intervjupersonerna kan prata mer 

avslappnat om ämnet för undersökningen. 

 

Könsfördelningen blev relativt heterogen, med två kvinnor och tre män. Denna fördelning 

uppkom av en slump då jag inte sökte specifikt efter något kön. Dock passar denna fördelning 

mina syften bra, då jag är intresserad av såväl kvinnors som mäns relation till serien. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Vänner  

Det första avsnittet av Vänner sändes den 22 september 1994 via det amerikanska tv-nätverket 

NBC, och det sista år 2004. Serien handlar om livet efter college för sex vänner i 20-30- årsåldern 

i Greenwich Village, New York, som serien igenom bor tillsamman eller isär i olika 

konstellationer. (http://search.eb.com/eb/article-9438934, 2010-05-19, Peckham 2006:12) 

Handlingen i serien utspelar sig till största delen i någon av deras lägenheter, eller på Central 

Perk, ett kafé i närheten. (Inga Walte 2007:57) 

 

Huvudkaraktärerna i Vänner – tre kvinnor och tre män – bestod utan inbördes ordning av den 

missbelåtna skådespelaren Joey Tribbiani som spelades av Matt LeBlanc, paleontologen Ross 

Geller spelad av David Schwimmer, den strävande kocken Monica Geller spelad av Courteney 

Cox, den aspirerande musikern Phoebe Buffay spelad av Lisa Kudrow; Rachel Green, servitris 

och senare inköpare på Ralph Lauren, samt dataprocessorn Chandler Bing som spelades av 

Matthew Perry. En stor del av seriens popularitet låg i karaktärernas skilda personligheter och 
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tillkortakommanden, som borgade för såväl många komiska poänger som identifikation hos en 

bred publik. (Peckham 2006:12, http://search.eb.com/eb/article-9438934 2010-05-19)  

 

Marta Kauffman och David Crane är upphovsmakarna till Vänner. Enligt Marta Kauffman, 

citerad i en artikel i the Baltimore Sun, var deras avsikt att göra en tv-serie som ”alla skulle tycka 

om att titta på”. David Crane menar i samma artikel att serien inte riktade sig till bara en 

generation, utan att ”den var för alla” (http://www.baltimoresun.com/topic/bal-friends-

buzz0502,0,495484.story 2010-04-18) 

 

Enligt Ron Becker hade dock tv-nätverket NBC en mer specifik målgrupp i åtanke när de 

producerade serien. Becker beskriver målgruppen som vita, högskoleutbildade människor i 20-

30-årsåldern och hans egen benämning på dem är slumpies; ”socially minded, urban-minded 

professionals”. (2004: 391) Enligt Becker är NBC det tv-nätverk som har riktat in sig som mest 

kraftfullt på den här målgruppen; och med sitcoms som Vänner, Seinfeld, Frasier och Mad about You 

lyckades de också attrahera den (ibid.) 

 

Vänner var en extremt populär tv-serie. Förutom att vinna sex Emmy-priser (tv-världens 

motsvarighet till en Oscar), rankades serien som en av de fem populäraste tv-serierna från säsong 

två till den sista säsongen och som den populäraste i säsong åtta. 

(http://search.eb.com/eb/article-9438934, 2010-05-19) Enligt Sandell utgjorde skådespelarna i 

serien inte bara karaktärer i en serie, de gjorde också reklam för produkter och sätt att leva: 

By almost any measure of commercial and popular success, therefore, Friends is more than simply 
a television show but is also firmly situated within American popular imaginary as an icon of its 
time. (1998:143) 
 

Vänner har repriserats många gånger om i Sverige, och den visas fortfarande på Kanal 5 

(www.kanal5.se 2010-04-29).  

2.2 Seriens struktur 

Vänner är en komediserie i formatet sitcom eller situation comedy. En sådan kan vara producerad för 

såväl radio som tv, och i formatet ingår en bestående ensemble av karaktärer i en följd av avsnitt: 

Often the characters are markedly different types thrown together by circumstance and occupying 
a shared environment such as an apartment building or workplace. Sitcoms are typically half an 
hour in length; they are either taped in front of a studio audience or employ canned applause, and 
they are marked by verbal sparring and rapidly resolved conflicts. 
(http://search.eb.com/eb/article-9473325 2010-05-19) 
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Enligt Inga Walte börjar varje avsnitt av sitcoms med en ”teaser”, det vill säga en kort 

intresseväckande inledning om avsnittets innehåll som spelas upp innan signaturmelodin spelas. 

Så är också fallet i Vänner; och därefter har karaktärerna ungefär 24 minuter på sig att roa tittarna 

och lösa den eventuella konflikt som presenterats. (2007: 51) En anledning till att Vänner haft så 

stor framgång i jämförelse med andra sitcoms, är enligt Walte att serien kombinerar överdrivna 

situationer, nära vänskap och en blandning mellan komedi och såpopera. (ibid. 61) 

 

Walte menar vidare att de olika avsnitten i serien bygger på varandra. Samtidigt kan man titta på 

avsnitten separat, men då utan att veta alla detaljer eller ha full behållning av humorn. Och även 

om varje avsnitt bygger på ett ämne som får sin upplösning i slutet av just det avsnittet, finns det 

historier som antingen fortsätter genom en säsong eller genom alla tio säsongerna av Vänner. Här 

nämner Walte kärleksrelationen mellan Rachel och Ross, som börjar i första och avslutas i sista 

säsongen. Även romansen mellan Monica och Chandler sträcker sig över lång tid - den börjar i 

säsong fem, de gifter de sig i säsong åtta för att slutligen adoptera tvillingar i säsong tio (ibid. 61-

62). 

 

Sin popularitet till trots har Vänner fått kritik, enligt Walte bland annat för att alla karaktärerna är 

vita, medelklass och amerikanska medborgare. De har mycket pengar och massor av fritid, och 

deras perfekta vänskap och livsstil kan enligt Walte uppfattas som såväl orealistiskt som 

idealistiskt. Dessutom utelämnar serien såväl politik som krig och händelserna kring den 11:e 

september 2001: 

Their life is like living in a cocoon. Some may criticize that, but many viewers enjoy that sitcoms 
do not discuss profound issues but rather let the audience escape from their daily lives (ibid. 61)  

 

Som en serie om unga ensamstående kvinnor och män i stadsmiljö, är Vänner enligt Sandell en 

del av en större trend av tv-serier med samma tema; det vill säga vänner som lever tillsammans 

eller bor grannar, och som ger varandra det familjen ofta misslyckas med att ge. (1998:143) Enligt 

Inga Walte är det dock inte några gemensamma intressen som för samman karaktärerna, det 

handlar istället om att de föredrar att vara tillsammans framför att vara ensamma (2007:56).  

 

3. Tidigare forskning 

Vad gäller utbudet av receptionsforskning kring tv-mediet är detta stort, något som även gäller 

för forskning på ungas relation till tv-serier. Utbudet av forskning på publikens relation till just 

Vänner är dock mindre, och här begränsar jag mig till att redogöra för en titel som jag anser vara 

relevant i sammanhanget. 
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3.1 Audience Interpersonal Identification with the Television Series Friends  as it is 

Reflected in Avid Viewers within the Twixter Life Stage  

”Audience Interpersonal Identification with the Television Series Friends as it is Reflected in 

Avid Viewers within the Twixter Life Stage”, är en masteruppsats av Renee Ruth Peckham, 

framlagd vid Liberty University, Lynchburg Virginia, USA år 2006. Peckham tar avstamp i 

termen twixter; en term som hon definierar som personer som befinner sig mellan tonår och 

vuxenhet, eller åldermässigt någonstans från mitten till slutet av 20-årsåldern (2006: 4). Peckham 

har intervjuat 14 kvinnor som enligt uppsatsen är engagerade tittare, för att ta reda på svaret på 

uppsatsens tes: 

Did the audience of the series Friends identify with the characters of the sitcom, and could this be 
seen as an indication of a generation's hesitancy to transition into adulthood? (ibid. 9-10) 

 
Här menar Peckham att dragningen till serien låg i en önskan hos respondenterna att vara en del 

av något som de som tittare kunde identifiera sig med och relatera till (ibid. 67). Respondenterna 

såg vidare på Vänner-karaktärernas liv som ett slags ideal, och något som de själva skulle vilja ha i 

framtiden. Här blev Vänner en indikation på vad vuxenlivet skulle kunna vara, och karaktärernas 

liv en lockande mall för detta. (ibid. 69) Peckham kunde också se att hennes respondenter genom 

sitt tittande på serien hade börjat bygga egna relationer till karaktärerna. Serien beskrevs också 

som ett sätt att fly från deras verkliga liv, där respondenterna också spenderade tid mellan 

avsnitten med att fundera på vad som skulle hända mellan karaktärerna i serien. (ibid. 70) 

 

För dessa respondenter var Vänner också ett samtalsämne som ofta var i fokus bland deras egna 

klasskamrater på den tiden de gick i skolan. Att se på serien blev här ett sätt att kunna identifiera 

sig med klasskamraterna. Flera av dem uppgav att en anledning till att de började titta på serien, 

var att de då kunde delta i samtalen som följde i skolan dagen efter. (ibid. 71-72) Här menar 

Peckham att respondenternas identifikation med Vänner har sträckt sig längre än att bara 

identifiera sig med inslag i serien, och lett till att de använde sig av serien för att identifiera sig 

med andra i sitt ”verkliga” liv: 

This observation is important as it shows that identification extends beyond the interpersonal 
relationships built between a viewer and television actors into the perceived need a potential 
viewer might have to identify with their peers. (ibid. 72) 

 
Enligt Peckham uppgav respondenterna också att de önskade att de hade en del av de egenskaper 

som karaktärerna i serien (76). Sammanfattningsvis menar Peckham att intervjupersonerna 

identifierade sig med serien på flera olika sätt, exempelvis i förhållande till karaktärerna och till det 

stadium i livet som karaktärerna befann sig i. Dragningen till serien låg i en stark identifikation med 

karaktärerna som ett slags kvasi-mentorer, karaktärernas relationer och den sociala roll som serien 
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spelade i förhållande till respondenternas vänner. (ibid. 4) En slutsats som Peckham kan sägas dra är 

som följer:  

As Friends reflected the Twixter life stage, the majority of the women disclosed that they 
perceived their life stage as similar to the life stage of the characters on Friends, strongly 
supporting the premise that identification is the key to influence. (ibid.) 

 

4. Teoretisk ram 

Enligt Denis McQuail kan publikforskningen inom medie- och kommunikationsvetenskapen 

delas upp i en strukturalistisk, en behavioristisk och en socio-kulturell inriktning, där cultural 

studies-skolan beskrivs som den socio-kulturella inriktningen. (2005: 403-404) Här anknyter min 

forskningsfråga – varför och hur 80-talister tittat på Vänner – i hög grad till just cultural studies-

traditionen, varför en introduktion till denna följer under 4.1. I anslutning till det redogör jag för 

Ien Angs klassiska studie Watching Dallas under 4.1.2. Även tidigare receptionsforskning inom tv-

mediet har visat sig vara intressant i sammanhanget, vilken jag redogör för under 4.3. Sist men 

inte minst följer en genomgång av Nick Couldrys Media Rituals - A critical approach under 4.4. 

 

4.1 Cultural studies  

Enligt Denis McQuail har cultural studies idag kommit att bli mest inriktad på populärkultur, från 

att tidigare ha varit en mer litterär tradition. (ibid. 404) Forskningsområdet beskrivs av Graeme 

Turner enligt följande:  

 Cultural studies is an interdisciplinary field, where certain concerns and methods have converged; 
the usefulness of this convergence is that it has enabled us to understand phenomena and 
relationships that were not accessible through the existing disciplines. (2003:11) 

 

John Storey menar att alla grundläggande antagandena i brittiska cultural studies grundar sig i 

marxistisk teori (1993: xi). Ideologi är enligt Storey det centrala konceptet i forskningstraditionen, 

och det begreppet definierar Stuart Hall enligt följande: 

By ideology I mean the mental frameworks – the languages, the concepts, categories, imagery of 
thought, and the systerns of representation – which different classes and social groups deploy in 
order to make sense of, define, figure out and render intelligible the way society works. (Hall 
1986: 29) 

 

Enligt McQuail har cultural studies idag dock ett mycket bredare fokus än frågan om ideologisk 

dominans i medietexter, även om ideologin på ett eller annat sätt fortfarande ses som central 

(2005:116). Den ledande frågan för cultural studies-forskning är enligt Storey vidare varför det 

konstrueras särskilda innebörder kring vissa kulturella texter och praktiker och får en status av 

”sunt förnuft” (Storey 1993: xii-xiii).  
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So the focus on popular culture has quickly become a focus on how our everyday lives are 
constructed, how culture forms its subjects. No idle interests, the aim is to locate the social and 
political effects of these formations (Turner, 2003: 2-3) 

 

Även om cultural studies-traditionen på så sätt erkänner kulturindustriernas makt i fråga om 

ideologiproduktion och som en referens för att förstå världen; tar den avstånd från det synsätt 

inom medieforskningen som gör publiken till enbart passiva mottagare av denna ideologi (Storey: 

xiii). Här handlar det också om att se till exempel tv-publiken som heterogen, också i förhållande 

till den ideologi- och meningsskapande kulturen: 

The television audience cannot be seen as a single undifferentiated mass, it is composed of a 
mixture of social grups, all related in different ways to dominant ideological forms and meanings. 
(Turner, 2000:90)  
 

I den här kontexten menar McQuail att receptionsanalys kan ses som ett verktyg inom cultural 

studies-traditionen (2005:404). McQuail går vidare igenom ett antal förhållningssätt för 

receptionsanalysen, där medietexten bör ”läsas” genom publikens syn på den, då det är publiken 

som konstruerar mening och behag (pleasure) från medietexterna.  

 

Den teoretiska utgångspunkt för receptionsanalysen kan enligt McQuail beskrivas som följer: 

”The essence of the ’reception approach’ is to locate the attribution and construction of meaning 

(derived from media) with the receiver”. (ibid. 73) Modellen har sina rötter i kritisk teori, semiotik 

och diskursanalys. En variant av denna är Stuart Halls modell för ”encoding” och ”decoding” 

(kodning och avkodning, förf. övers.), som beskrivs enligt följande: 

First, communicators choose to encode messages for ideological and institutional purposes and to 
manipulate language and media for those ends (…). Secondly, receivers (’decoders’) are not 
obliged to accept messages as sent but can and do resist ideological influence by applying variant 
or oppositional readings, according to their own experience and outlook. (McQuail 2005:73) 

 

Enligt Stuart Hall kan man se massmedial kommunikation som en cirkulär process, istället för i 

äldre masskommunikationsteorier som kritiserats för att vara för linjär, och här menar Hall att 

det är i en diskursiv form som den massmediala produkten eller texten cirkulerar. (Hall 1980: 

128)  

 

4.1.2 Watching Dallas  

Ien Angs forskning om hur kvinnor såg på såpoperan Dallas räknas till en feministisk gren av 

cultural studies-traditionen; här inriktad på framförallt hur kvinnor finner njutning i att 

konsumera populärkultur (Storey, John 1993:263)  
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Studien Watching Dallas grundar sig på de 42 brevsvar, till större delen författade av kvinnor, som 

Ang får efter att ha satt ut en annons i en holländsk damtidning, där hon beskriver att hon tyckte 

om att titta på Dallas men ofta fick underliga reaktioner på det. I annonsen uppmanar hon läsarna 

att skriva och berätta varför de tycker om att titta på serien, eller ogillar den, för att använda 

svaren i sin forskning. (Ang, 1985:10) 

 

Ang undersöker förutom njutningen också förhållandet mellan tittarna och den i hennes mening 

dominerande ideologin om masskultur (förf. översättning från engelskans ”ideology of mass 

culture”). Enligt denna dominerande masskulturideologi ses amerikansk populärkultur som rätt 

och slätt ”dålig”, kommersialiserad, stereotyp och utan riktigt politiskt och socialt innehåll. (1998: 

265-266).  

 

Ang menar vidare att det uppstår en dikotomi mellan vad som anses vara så kallad dålig 

respektive bra kultur. Denna dikotomi, som kan ses som en del av masskulturideologin, menar 

Ang avspeglar sig i hur många av brevskrivarna förhåller sig till Dallas. Här kategoriserar Ang 

brevskrivarna i dem som hatar Dallas, de som älskar serien och de som älskar serien men med 

ironi. Hur de än tittar på serien, måste de förhålla sig masskulturideologin och försvara sitt 

tittande på olika sätt, exempelvis med ironi. (ibid. 266-272)  

 

Inledningsvis beskriver Ang Karl Marx resonemang om att alla varor måste ha ett bruksvärde 

(use-value) för att ha ett utbytesvärde (exchange-value) (Marx 1973, cit. efter Ang 1985:18). 

Därmed kan man enligt Ang inte sälja en vara om den inte kan användas till något särskilt. (1985: 

18) I fallet med Dallas är det just behaget eller njutningen som är detta bruksvärde: 

The promise of pleasure is the use-value by which the industry tries to seduce viewers to watch 
Dallas on their television sets. (…) In order to attract a large audience the format of Dallas will 
therefore tend to accord with easily accessible and current patterns of what is pleasurable and 
entertaining. (ibid. 19-20) 

 

Dock menar Ang att producenterna inte kommer vara helt medvetna om hur effektiv deras 

produkt är; det enda de behöver veta är att konceptet fungerar. (ibid.) Ang menar vidare att för 

majoriteten av publiken är tv-tittande förknippat med underhållning, där tittandet handlar om att 

koppla av efter en dags arbete eller skola. Och eftersom Dallas presenteras som ett 

underhållningsprogram, ger det ett löfte om njutning. Njutningen i Dallas blir associerad med 

njutningen i att bli underhållen och befriad och att befrias från samhällets krav. (ibid. 21-22)  
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Här citerar Ang en av sina brevskrivare som menar att ”A programme it’s nice to sit/lie watching, 

intellect set at nil, rare luxury of doing sweet nothing” (ibid. 21). Brevskrivarna beskriver vidare 

sinsemellan olika anledningar till varför de tycker om Dallas, men enligt Ang ligger njutningen i 

Dallas på mer än en individuell nivå. Serien erbjuder i sitt format inte heller obegränsade 

möjligheter att hitta njutning i den. Hur serien är uppbyggd spelar också in, där ett exempel är 

hur karaktärerna och deras handlingar i serien byggs upp. Enligt Ang bidrar skådespelarnas roll 

som aktiva subjekt i serien och deras verklighetstrogna sätt att agera, till att skådespelarna och 

karaktärerna i serien i tittarnas ögon smälter ihop. Detta ger publiken möjlighet att relatera till 

dem som riktiga människor (21-30): 

Being able to imagine the characters as ’real people’ thus forms a necessary precondition for the 
involvement of viewers and is an anchor for the pleasure of Dallas. (ibid. 30) 

 

De brevskrivare som inte tycker om Dallas, håller i sin tur mer distans till karaktärerna och en del 

av dem kritiserar även deras ’orealistiska’ sätt att vara på, liksom att serien som helhet också var 

just orealistisk i deras mening. De brevskrivare som tyckte om Dallas, uppfattade i sin tur serien 

och en del av intrigerna som realistisk, där denna upplevda realism blev en del av den njutning de 

fann i serien. (ibid. 30-36) Många brevskrivare uppfattade också serien som mittemellan 

verklighet och fiktion, och även det blev en källa till njutning:  

Thus, whatever there is to be said about the pleasure of Dallas, the field of tension between the 
fictional and the real seems to play an important part in it. Or, as a more theoretically minded 
letter-writer put it: ’It is easier and loads more pleasurable to dash away a tear because Ma Dallas 
has cancer – because she’s only acting – than because of whatever annoying things are in your 
own life, and at least you have got rid of that tear’ (Letter 22). (ibid. 50) 

 

En slutsats Ang drar är att något som är kännetecknande för de brevskrivare som tycker om 

Dallas, är ett konstant växlande mellan identifikation och ett distanserande från den fiktiva värld 

som är Dallas. (ibid. 49-50)  

 

4.2 Parasocial interaktion 

Enligt Michael Antecol var Donald Horton och R. Richard Wohl de första som på riktigt 

analyserade så kallade pseudo-relationer till personer eller karaktärer i medierna. (1997) Horton 

och Wohl menade i sin tur att radio, tv och filmer ger publiken illusionen av att ha en personlig 

relation med mediekaraktärerna:   

The conditions of response to the performer are analogous to those in a primary group. The most 
remote and illustrious men are met as if they were in the circle of one's peers; the same is true of a 
character in a story who comes to life in these media in an especially vivid and arresting way. 
(1956:215) 
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Denna typ av relation kallade Horton och Wohl för “para-social relationship”, eller parasocial 

relation i svensk översättning. I denna relation uppstår i sin tur en parasocial interaktion; en 

föreställning om att exempelvis ett samtal äger rum mellan tittaren och karaktärerna på tv. Detta 

eftersom karaktärerna på tv stundtals agerar som om de vänder sig direkt till tv-publiken på ett 

personligt och privat sätt (ibid.).  

The audience, for its part, responds with something more than mere running observation; it is, as 
it were, subtly insinuated into the programme's action and internal social relationships and, by 
dint (dint=means, förf. komm.) of this kind of staging, is ambiguously transformed into a group 
which observes and participates in the show by turns. (ibid. 215) 

 
Horton och Wohl menar dock att det finns en väsentlig skillnad mellan parasocial interaktion och 

”riktig” kommunikation. Samtidigt kunde de se att parasocial interaktion innehåller element av 

både mellanmänsklig och en slags ställföreträdande interaktion. Denna parasociala interaktion 

ökar när tittarna glömmer bort att de tittar på just ett tv-program. (Antecol 1997) Här menar 

Antecol att en slutsats man kan dra är att parasociala relationer utvecklas på ett liknande sätt som 

mellanmänskliga relationer. (ibid.) 

 

Vidare menar Antecol att det finns likheter även mellan mellanmänsklig vänskap och parasocial 

vänskap. Detta dels eftersom relationerna i båda fallen baseras på frivillig interaktion och har ett 

personligt fokus, och dels då både vänskap och parasocial interaktion erbjuder såväl kamratskap 

som ett visst mått av självutlämnande. Dessutom verkar det som att det är attraktion som inleder 

båda dessa typer av relationer, då tittarna enligt Antecol i första hand utvecklar parasociala 

relationer med de karaktärer som de upplever som socialt och fysiskt attraktiva, samt bra på att 

lösa uppgifter. (ibid.)   

 

4.3 Medieritualer 

Nick Couldrys Media Rituals - A critical approach behandlar en helt annan aspekt av medier och 

mediekonsumtion än den om hur publiken konstruerar njutning eller pseudo-relationer ur 

medietexter. Man kan säga att Couldry rör sig på en annan abstraktionsnivå, där han boken 

igenom formulerar en mediekritik som avvisar såväl tanken på media som alltings centrum, som 

den funktionalistiska tanken om media som en sammanhållande kraft. (2003) Tidigt i boken slår 

Couldry nämligen fast att den dimension av media som är svårast att förstå, är dess roll i att 

organisera våra liv och det sociala rummet (ibid. 1).   

 

Couldrys resonemang utgår från det han kallar för ”the myth of the mediated centre”, eller myten 

om den medialiserade mittpunkten (förf. övers.): föreställningen om att det finns en mittpunkt av 
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samhället eller den sociala världen, och att media talar för denna mittpunkt. Termen media 

avgränsar Couldry till att i detta fall gälla framförallt tv, radio och press, men även musik och film 

i vissa fall samt det ökande användandet av Internet. (2003:2) Den myt Couldry attackerar 

handlar om att det finns en föreställning i samhället om att den makt som medieinstitutioner 

besitter är legitim, och utgångspunkten är att medieritualer är den viktigaste förutsättningen 

genom vilken den förmodade legitimiteten reproduceras. (ibid.)  

 

Couldrys definition av själva begreppet ritual är något svårgreppbar. Som en bakgrund till sin 

egen definition beskriver han att det finns tre grundläggande betydelser av begreppet inom 

antrolopogin. Den första är ritual som en vanemässig handling, oavsett om den har någon 

speciell mening. Den andra är en formaliserad handling; exempelvis att duka ett bord på ett visst 

sätt i en viss kultur. Den tredje är en handling som inbegriper transcendenta värden, till exempel 

nattvarden. (ibid. 3) Det som är intressant för Couldry är en blandning av den andra och den 

tredje definitionen, och hans egen definition av medieritual blir som följer: 

The term ’media rituals’ refers to the whole range of situations where media themselves ’stand in’, 
or appear to ’stand in’ for something wider, something linked to the fundamental organisation 
level on which we are, or imagine ourselves to be, connected as a member of society. (ibid. 4) 

 

En mängd olika företeelser kan klassas som sådana medieritualer; från särskilda typer av 

ritualiserat tv-tittande till hur människor pratar om att vara med i media, till hur vi automatiskt 

blir mer uppmärksamma när vi får veta att en mediepersonlighet just har kommit in i rummet. 

(ibid. 2) Couldry utgår i viss mån från Émile Durkheims resonemang om ritualer och religion 

som han sammanfattar enligt följande: 

Religion, then, for Durkheim is not (whatever the claims it makes for itself) about cosmic order, 
but about the way social beings imagine the social bond that they share as members of a group. 
(ibid. 6) 

 

Viktigt att påpeka är att Couldry tar avstånd från den funktionalism som han menar att många 

har kritiserat Durkheim för, och förespråkar istället den i hans mening radikala omtolkning av 

Durkheim som Pierre Bourdieu står för. Här handlar det enligt Couldry om att läsa Durkheim 

enligt följande: ”att se skeptiskt på huruvida moderna medialiserade samhällen verkligen håller 

samman (med hjälp av media eller på annat sätt)” (2003:10, förf. övers.) Couldry menar att det 

finns en stark uppfattning i moderna samhällen om att det existerar en konvergens och en 

samhörighet kring offentliga tillställningar. I hans mening är just media och medieritualer centrala 

anledningar till uppfattningen om att allting verkar som om det finns en fungerande social helhet. 

(2003:10): 
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My analysis focuses not on the specific messages communicated through media rituals, but on the 
more basic mystification inherent in the form of media rituals, whatever their content and indeed 
whether or not they have any content. This is the idea that society has a centre. (ibid. 45) 

 

Couldry menar alltså att hans perspektiv skiljer sig från många andra tidigare versioner av 

mediekritik då han alltså inte menar att media representerar särskilda ideologier vars rötter ligger 

utanför mediesystemet. Istället talar han om den ideologi som ligger i själva mediernas makt. 

Denna är enligt Couldry den ledande ideologin bakom vårt naturliga antagande att media är vår 

anslutningspunkt till vår samtida sociala verklighet. (ibid. 12)  

 

Idén om att samhället har ett centrum – vilken Couldry ju kritiserar – hjälper i hans mening till att 

naturalisera idén om att vi har, eller behöver, media som representerar det centrat. Medias 

anspråk på att vara samhällets ram hjälper i sin tur till att naturalisa idén om att det finns ett 

samhällscentrum som kan bli representerat till oss. (ibid. 46) Under dessa två myter organiseras 

en mängd kategorier och distinktioner, där den främsta kategoriseringen handlar om att dela upp 

världen i vad som är ”i” media, och vad som ”inte är i media”. Detta är enligt Couldry den 

främsta distinktionen genom vilken myten om den medialiserade mittpunkten naturaliseras. 

Denna typ av kategorisering kallar han för medias rituella kategorier. (ibid. 46-48) Vidare bidrar 

denna kategorisering till en hierarkisk ordning där det som är ”i” media har högre status än det 

som inte är det. (ibid. 13) 

 

I Couldrys mening är medias inflytande över vår verklighet mycket stor: 

The central paradox we have to grasp in assessing the media’s social consequences is that we 
cannot separate our hopes, our myths, our moments of togetherness or conflict, from the 
mediated social forms which they now, almost always, take. (ibid. 19) 

 

Enligt Couldry är koncentrationen av alla typer av resurser i moderna samhällen mycket stor; det 

gäller såväl politiska som ekonomiska och symboliska värden, och för att människor ska kunna 

acceptera det måste denna koncentration legitimeras på något sätt. Att legitimera denna resurs- 

eller maktkoncentration är en av de främsta uppgifterna som medieinstitutioner har; genom att 

sprida ut diskurser om att media representerar samhällets centrum. Här kan medieritualer sägas 

vara sådana diskurser i sin mest kondenserade och naturaliserade form. (ibid. 46-47).  

 

4.3.1 Pilgrimsfärder 

Ett konkret exempel på medieritualer är enligt Couldry så kallade ”media pilgrimages”, 

pilgrimsfärder till medierelaterade platser som han beskriver som följer: ”Media pilgrimages are 

specifically journeys to points with significance in media narratives.” (ibid. 76) Exempel på 



 17 

sådana pilgrimsfärder är resor till sevärdheter såsom temaparker där det produceras eller har 

producerats film, men enligt Couldry kan egentligen alla resor till en avlägsen medial plats eller 

person ses som en pilgrimsfärd. (ibid. 77) Dessa resor menar Couldry förstärker platsernas 

speciella betydelse och därmed den grundläggande strukturella hierarkin i det rituella mediala 

rummet; nämligen att platser ’i’ media har högre status än dem som inte är det. (ibid. 80)  

 

Vidare kan dess pilgrimsfärder enligt Couldry ses som både en resa genom rummet och som ett 

utagerande i den plats som utgör den konstruerade distansen mellan den vanliga världen och den 

mediala världen. (ibid. 76-77) Couldry understryker att han inte ger dessa pilgrimsfärder någon 

religiös betydelse: 

It is however, to take seriously the sociological implications of the ordering of space around 
certain privileged points, whose privilege naturalises underlying boundaries and hierarchies. (ibid. 
77)  

 
4.3.2 Medieevenemang 

I en kritik av Daniel Dayan och Elihu Katz klassiska verk Media Events - The Live Broadcasting of 

History, formulerar Couldry en egen version av begreppet medieevenemang. Medieevenemang 

såsom de beskrevs av Dayan och Katz, kan exempelvis vara sporthändelser som de olympiska 

spelen och statssceremonier, och enligt författarna hjälper de till att hålla samhället samman: 

These broadcasts integrate societies in a collective heartbeat and evoke a renewal of loyalty to the 
society and its legitimate authority. (ibid. 9) 

 

Publiken känner igen medieevenemangen som en inbjudan eller rentav en order att avbryta sina 

dagliga rutiner och delta i den mediala högtiden (ibid. 1) Det finns vidare ett antal aspekter som 

skiljer dessa medievenemang från det som visas på tv dagligen. Medieevenemangen utmärker sig 

enligt Dayan och Katz genom att de sänds live och därför är oförutsägbara. De utspelar sig också 

”utanför” media, vars roll blir att erbjuda en kanal för att sända evenemanget. Kännetecknande 

för evenemangen är att de presenteras ceremoniellt och med vördnad. (ibid. 5-7) 

 

Couldry utgår i viss mån från Dayan och Katz definition av medieevenemang men tar avstånd 

från deras i hans mening alltför neo-Durkheimska synsätt. Enligt honom har de också en för snäv 

definition av så kallade medievenemang: 

Nor, on the face of it, is Dayan and Katz’ insistence on the ’reality’ of the broadcast necessary. 
Why isn’t the live broadcast of a telenovela’s (såpa med kortare livslängd, vanlig i exempelvis 
spansktalande länder, förf. anm) climactic episode before huge national audiences a media event, 
as it could be but for these restrictions? (ibid. 61) 
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Couldrys definition av begreppet medieevenemang istället som följer: ”those large-scale event-

based media-focused narratives where the claims associated with the myth of the mediated centre 

are particularly intense”. (2003:67) Vidare vill Couldry vända på Dayan och Katz resonemang: 

We have, in effect, reversed Dayan and Katz’s argument that media events through their 
exceptional nature, reveal ’truths’ about contemporary mediated societies which in normal 
circumstances are invisible. On the contrary, claims for the uniqueness of the media events are 
the media’s ordinary claims to be the representative of ‘the centre’. (Couldry 2003:70)  

 

Couldry menar också att Dayan och Katz inte tar upp den viktiga frågan om huruvida moderna 

samhällen verkligen håller samman, och i linje med det reproducerar myten om den medialiserade 

mittpunkten (2003:66) –  vilket ju är just den myt som Couldry vill avslöja.  Sammanfattningsvis 

handlar Couldrys definition av medieevenemang om vilka anspråk evenemangen i fråga gör om 

att tala för samhället som helhet; anspråk som han implicit verkar mena är orättfärdiga. Det som 

gäller för det rituella mediala rummet i övrigt, gäller enligt Couldry också för medieevemang:  

(…) there is a gulf between the media’s privileged status as interpreter of the social world and 
non-media people’s secondary authority to speak. Indeed we can argue that it is precisely within 
the exceptional context of media events that media work hardest to ground the representational 
authority on which they rely for their everyday practice. (ibid. 69) 

 

Vad gäller Couldrys syn på medieevenemang i relation till min studie, kan man invända att Vänner 

kanske inte kan sägas ha en lika stor genomslagskraft som i exemplet med telenovelan ovan. Dock 

är den i kraft av att ha rankats som en av de populäraste serierna samt att ha lyckats attrahera 

målgruppen 20-30-åringar (Becker 2004: 391, http://search.eb.com/eb/article-9438934 2010-05-

19), en serie med stor räckvidd och betydelse. I min mening blir Couldrys teorier kring 

medieevenemang därmed relevanta i sammanhanget, vilket jag återkommer till under 6.5.   

 

5. Metod 

Enligt Victoria Wibeck kan analysen av material från fokusgrupper sorteras in under olika nivåer, 

där rådata är den första nivån, den beskrivande analysen är den andra och tolkningen av 

materialet är den sista. (2000:98) En invändning mot detta är att det inte finns några klara gränser 

mellan beskrivning och tolkande analys: 

En beskrivning aldrig fri från tolkande inslag; vad forskaren väljer att beskriva och hur han eller 
hon gör det är ett resultat av medvetna eller omedvetna val från hans eller hennes sida. En 
summering av rådata kan alltså inte sägas vara ett neutralt återgivande, utan den är beroende av 
vilka delar av data forskaren visar fram och på vilket sätt han eller hon gör det. (Wibeck 2000:98) 

 

Med invändningen ovan i minnet har jag valt att använda mig av en egen variant av Wibeck 

indelning i analysnivåer. Nedan följer en redovisning av mina metoder, som jag delat upp i Rådata 

respektive Beskrivande analys och tolkning. 
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5.1 Rådata 

Vad gäller valet av praktiskt undersökningsmetod föll alltså valet på att ha en fokusgrupp 

bestående av fem personer. Detta eftersom intervju i fokusgrupp enligt David L Morgan är en 

lämplig metod ”när handlande och motivation ska undersökas” (Morgan 1998: 57-60, cit. efter 

Wibeck 2000:40). Wibeck menar att en fokusgruppsdiskussion därför kan vara givande ”för att 

undersöka på vilket sätt människor handlar – eller åtminstone säger att de skulle handla – och 

vilka motiv de anger för detta handlande” (Wibeck 2000: 40). Vidare menar Wibeck menar att 

gruppmedlemmarna ofta ställer frågor till varandra under diskussionen, vilket kan leda till att 

moderatorn upptäcker frågeställningar som kan utforskas med följdfrågor. (ibid. 40-41)  

 

Wibeck gör en distinktion mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper, där graden av 

moderatorns inblandning i gruppens interaktion avgör hur pass strukturerad intervjun blir. I en 

ostrukturerad fokusgrupp är målet en fri diskussion, där forskaren dels studerar interaktionen och 

argumentationen i gruppen, och dels vill undersöka vilka frågor som kommer upp självmant. Den 

största fördelen med en ostrukturerad fokusgrupp är enligt Wibeck att här kan deltagarnas egna 

intressen analyseras, medan en nackdel är att diskussionerna kan tendera att bli oorganiserade och 

svåra att analysera (ibid. 45). 

 

En strukturerad fokusgrupp kan definieras på två sätt. Det kan antingen röra sig om att forskaren 

vill styra frågorna och ämnena som diskuteras, eller att forskaren vill styra gruppdynamiken för 

att till exempel få alla deltagare att delta i lika stor utsträckning. Wibeck menar att en nackdel med 

en strukturerad fokusgrupp är att det finns risk för att moderatorns förförståelse ”fortplantas till 

medlemmarna” (ibid. 45). I anslutning till detta hade jag anledning att inte ha för snäva frågor i 

gruppintervjun som relaterar till min egen förförståelse. 

 

Med samtliga dessa aspekter i minnet föll valet på att ha en gruppintervju som är mittemellan 

ostrukturerad och strukturerad, både vad gäller styrningen av frågorna och inblandningen i 

diskussionen av mig som moderator. Att inte ha för specificerade frågor var också ett val jag 

gjorde för att undvika att min egen förförståelse och mina teser kring ämnet skulle ha så lite 

inflytande som möjligt över svaren. Frågeformuläret återfinns i bilaga 2.  

 

Vad gäller det praktiska genomförandet, bandade jag intervjun, antecknade under tiden för att 

kort efter intervjun transkribera den i sin helhet (se bilaga 1). För att intervjupersonerna skulle 
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känna sig trygga i att tala fritt, har jag anonymiserat deras namn i uppsatsen; vilket man enligt 

Larsson bör göra i rapporteringen. (2000:71) Det var också något som jag garanterade inför 

intervjutillfället. Jag har, för enkelhetens skull, gett dem alias i uppsatsen och dessa är som följer: 

 

Adam född 1982: har tittat mycket på Vänner, och beskriver det som att det är den enda serie han 

riktigt fastnat för.   

Anders född 1987: har tittat mycket på Vänner.  

David född 1988: beskriver sig själv som ett Vänner-fan.  

Ingrid född 1985: har tittat mycket på Vänner.  

Jenny född 1988 beskriver sig själv som ett Vänner-fan. 

 

5.2 Den beskrivande analysen och tolkningen 

Enligt Wibeck är ett vanligt syfte med analys av material från fokusgrupper att ”komma åt 

innehållsliga aspekter av det som sägs” (2000:87). Här menar Wibeck att det i handböcker om 

fokusgrupper inte finns någon specifik metod beskriven för att analysera just data från 

fokusgrupper. Metoderna som rekommenderas är istället hämtade från tillvägagångssätt att 

analysera andra typer av data, exempelvis från individuella intervjuer. (ibid. 87) 

 

Med syftet att göra en tematisk analys, har jag i den beskrivande analysen valt att fokusera på de 

riktlinjer för analys av kvalitativt material som finns i metodlitteraturen, såsom de sammanfattas 

av Larsson i ett kapitel om just personliga intervjuer (2000:65-69). I första hand har jag sökt efter 

mönster i det som sagts, vilket enligt Larsson är det kanske mest centrala analysmomentet i 

kvalitativ forskning. Vidare har jag skapat metaforer och gett arbetsnamn åt analysfaktorer, vilka 

enligt Larsson kan senare visa sig vara en bra rubrik i resultatredovisningen. (ibid. 66). 

 

Wibeck nämner även att det är viktigt att uppmärksamma tystnader i samtalet, för att se huruvida 

oviljan att ta upp vissa ämnen kan vara intressant i analysen. Enligt Wibeck bör analysen även ”gå 

bakom orden”, det vill säga uppmärksamma kroppsspråk, gester och tonfall. (95) Då analysen 

grundar sig på en transkribering av intervjun är jag medveten om att den analysnivå som gäller 

såväl tystnader, kroppsspråk och gester faller bort ur resultatet. 

 

För att tolka materialet har jag använt mig av litteraturstudier som metod. De centrala teman jag 

har kunnat se i den beskrivande analysen ovan, har jag alltså relaterat till och tolkat utifrån den 

teoretiska ram som beskrivs 4. 
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6. Resultat och analys 

Ett antal centrala teman kunde utläsas ur transkriberingen av gruppintervjun i relation till mina 

frågeställningar. Nedan följer en genomgång av dessa, där jag redogör för varför och hur 

respondenterna har sett på Vänner, vad serien har betytt för dem, hur tittandet på serien har gått 

till samt huruvida detta kan ses som en medieritual i Nick Couldrys mening.  

6.1 Vänner  som tillgänglighet och avkoppling 

Ett framträdande resultat i gruppintervjun, var att i princip alla respondenter beskrev att något de 

tyckte om med serien var att den i deras mening var underhållande, lättkonsumerad och fick dem 

att må bra på olika sätt (bilaga 1). Just dessa egenskaper beskrevs som såväl en anledning till att 

de tittade på Vänner som ett svar på frågan om vad serien betytt för dem:      

Ingrid (…) det är ju kul, det är avslappnande, det är skönt, det är underhållande, man behöver inte 
koncentrera sig, det är lättkonsumerat, och man behöver inte göra det man egentligen behöver 
göra när man kollar på det (ibid. 7) 

Ingrid jag kommer ihåg att jag gillade när det var två avsnitt på varandra (…) Det var så jävla 
skönt, då visste man ju att det var som en hel timme, annars är det som att det är kort, det är 
ganska lättkonsumerat så men då var det som att man var fullbokad en timme, det var så jävla 
skönt (ibid.10) 

Adam Asså för mig är det bara en må bra-känsla… de bara de… blir alltid på bra humör, spelar 
ingen roll, behöver inte gräva djupare än så egentligen för att leta efter nåt svar (?), jag mår bra när 
jag kollar på det, det räcker för mig för att jag ska kolla på den (ibid. 6) 

 

Här aktualiseras Ian Angs forskning på njutning - det bruksvärde som Vänner har för 

respondenterna, är liksom i fallet med Angs Dallas-publik just njutning (1985). Serien blir ett 

avbrott från livets plikter, även detta något som Ang menar är kännetecknande för hur en 

majoritet av tv-publiken ser på sitt tittande. Det blir också, vilket framkommer i citaten ovan, ett 

rent konkret sätt att använda sig av serien: det är skönt att titta på Vänner, och då behöver Ingrid 

inte göra ”det man egentligen behöver göra”, hon är ”fullbokad”, medan Adam blir på bra 

humör av att titta. Just möjligheten att koppla av blir i sig en dragning till serien, där det 

bruksvärde som njutningen utgör här kan brytas ner till att handla om att bli underhållen, på bra 

humör och slippa vardagens krav.   

 

6.2 Vänner  som utopi och verklighetsflykt  

Flertalet respondenter uppfattade det också som att Vänner skildrade något utopiskt. Det 

handlade både om seriens bild av vänskap, en frånvaro av problem i serien och en idealisk livsstil: 
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Anders Jag tror att alltså hela grejen med serien är att den skildrar nåt ganska utopiskt (…) man tar 
ut allt det tråkiga i vardagen, komprimerar det till 22 minuter, och jag tror det är det som gör 
Vänner så lättsmält, å liksom att man verkligen söker sig till det, det är inga problem egentligen, 
problemen är på sin höjd att nån gör slut med nån och det är över efter en halv minut liksom 

Adam å till och med det är ju roligt liksom 

Ingrid det är också en ganska romantiserande bild av vänskap, och en livsstil som man eftersträvar, 
just för att den är så komprimerad så tror man ju att det är ett liv att man kan leva sig in i det, 
lättare, roligare (bilaga 1:5) 

Ingrid Känns som den försöker sälja in ett ideal, alltså jag är lite sär skeptisk mot det, eller jag… 
det är ju fejk liksom, jag tycker det är jätteunderhållande att titta på, men jag kan inte se nån 
verklighet i det… men a… Det är ju ett kul koncept som dom försöker sälja in, kanske säga ha en 
åsikt kring vänskap, jag vet inte… men just för att det är avskalat, det är så lite som man ser som 
är verklighet, så blir det på nåt sätt väldigt… svårt… att ta till sig förutom att det är humoristiskt 
och avslappnande och kul (ibid. 15) 

Anders (…) det kan vara en väldigt stark verklighetsflykt på många sätt. Emm, McDonaldsformat 
av livet liksom… (…) (ibid. 19) 

Den idealiserade värld som Vänner erbjöd, kan här sägas vara något som respondenterna 

uppfattade som en del av seriens dragningskraft. Vad gäller hur respondenterna såg på huruvida 

serien levererade något budskap om livet, begränsade det sig till budskap såsom att vara snäll mot 

sina vänner (ibid 1:14), att man kan vara vänner trots att man är olika (ibid. 12) eller att vara en 

god människa. Serien ansågs inte ta ståndpunkt i någon högre grad:  

Anders A precis, ta ståndpunkt, nu kan man ju säga det är inte ståndpunkt att säga var en god 
människa, eller liksom, det är en ganska harmlös ståndpunkt 

Adam Det är det som är grejen, det är som Schweiz, dom säger inte så mycket (…) Dom är bara 
så neutrala liksom, var bara den grejen jag menade, de är så neutrala i alla (…) (ibid. 18) 

I linje med det upplevde respondenterna inte heller att serien tog upp vare sig politik, 

samhällsfrågor eller religion annat än i undantagsfall. I kontexten Vänner lämnas i deras mening 

livets allvar utanför:  

Ingrid Känns väl ibland kan det dyka upp men det känns mer som att det handlar om vardagliga 
saker, som hur man ska förhålla sig till varandra å man ska resonera men inte kring, jag försöker 
komma på om det ens är politik i nånting typ eller om dom pratar om det eller jag vet inte, jag 
kommer inte riktigt på nånting 

David Men alltså dom tar ju inte upp nåt sär, i USA till exempel vilken president det är, det är sär 
big news, och… enda gången dom har tagit upp det det var när Bill Clintons medhjälpare bodde 
granne och var snygg och hängde runt naken och dom fick hans pizza typ och sen att Chandler å 
hans chef drev nånting med Clinton, Bill Clinton, det är det enda de har tagit upp om liksom… 
presidenten eller nåt, det är ganska svagt och det är ändå ett av de stora grejerna i USA så dom 
lämnar ju ute rätt mycket om just hela livet så (bilaga 1:20) 

Även frånvaron av politik och religion, upplevdes av flera av respondenterna som något som 

bidragit till seriens popularitet och dragningskraft, och att mer allvarliga teman medvetet skalats 

bort för att göra serien så internationellt gångbar som möjligt (bilaga 1:18-20):  
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M (Moderator=uppsatsförfattaren) Som ni har sagt innan så är det som att den här serien 
utelämnar ganska mycket då, vad som skulle kunna hända typ i verkligheten, å stora frågor om 
livet, politik, eller Gud, vad tänker ni om det, du var inne på att det är världens populäraste serie, 
att den utelämnar 

David Det är väl just därför den är så populär som den är (bilaga 1:20) 

En annan aspekt av detta var Adams utsaga om att frånvaron av livets stora frågor till och med 

gjorde serien desto mer intressant på ett annat plan: 

Adam Det är väl som med alla såna där, som dom brukar säga om gamla skräckfilmer, Hitchcock 
liksom, det är att han liksom inte visar det där, utan din egen fantasi får fylla i det där, det finns 
inget som kan bli så läskigt som din egen fantasi, det är samma princip där tror jag, du fyller i 
allting själv, det som fattas liksom, å då blir det så som du vill ha det, det är ingenting nån annan 
kan skapa åt dig (ibid.) 

I polemik med Ien Angs teorier om njutning som beskrevs under 5.1, är det här möjligt att göra 

en koppling till Nick Couldrys resonemang om hierarkin i vad som är ’i’ media och vad som ’inte 

i media’, där det som är ’i’ media har högre status (2003: 76-80). Denna högre status markeras i 

detta fall för det första av tittandet på Vänner som just en verklighetsflykt. Att titta på Vänner blir 

då en verklighetsflykt till media, till en värld som känns bättre och enklare än den ”verkliga 

världen” som ’inte är i media’; en värld där det största problemet är att någon gör slut och det är 

över efter en halv minut.  

 

I kraft av att vara en sådan verklighetsflykt, kan tittandet i min mening också ses som den typ av 

medieritual som Couldry talar om, då tittandet på serien verkar inom föreställningen om att 

media är samhällets centrum. Det blir till en verklighetsflykt inte ut i periferin, utan just in i den 

myt som Couldry kallar för den medialiserade mittpunkten; vilken media sägs tala för. (2003: 2) 

 

I kontexten Vänner säger media inte något särskilt, och då är vi plötsligt i Adams mening 

hänvisade till att skapa denna mening själva. Men även denna frånvaro av mening skapas i media, 

och får därmed i linje med Couldrys resonemang en högre status, och kanske också en annan 

betydelse, än om den hade skapats utanför. Den slutsatsen är möjlig att dra inte minst med tanke 

på hur Couldry menar att det är en djup klyfta mellan medias privilegierade status som uttolkare 

av samhället, och icke-mediala människors sekundära auktoritet att tala (2003: 69).  

6.3 Identifikation, parasocial interaktion och Vänner  mellan verklighet och fiktion 

Alla respondenter utom Ingrid uppgav att de identifierade sig med karaktärerna i serien:   

Jenny jag tror att man kan hitta någon man själv känner på alla dom sex personligheterna på dom 
man själv känner, tror det är det som lockar också (ibid. 5) 

David Jag tror alla kan hitta sig själva på nåt sätt 

(spridda instämmanden) 
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Ingrid Nä 

David Inte? 

Ingrid Vet inte vem jag skulle identifiera mig med riktigt 

Adam Men alltså det behöver inte vara just en å bara det 

David Nä 

Adam utan det kan vara nåra sidor hos en person å nåra hos en annan, lite man känner igen sig lite 
i alla, eller 

Jenny Absolut (ibid. 24-25) 

En orsak till den skillnaden i grad av identifikation, kan givetvis vara att Ingrid inte identifierade 

sig som ett Vänner-fan. Detta är också i enlighet med Renee Ruth Peckhams studie, där hennes 

respondenter beskrevs som engagerade tittare och där dessa identifierade sig med serien och 

karaktärerna på olika plan. Vidare uppgav flera av respondenterna i min studie att serien blev som 

ett slags substitut för, eller alternativ till, mellanmänskliga relationer: 

David Det är så att jag har precis flyttat, eller inte precis det var runt 2008 så flyttade jag 
hemifrån… Ee… Och… jag känner inte så många där jag bor, för att jag har nån barndomspolare 
som bor där på samma ställe men jag träffar inte så mycket nya folk där för jag jobbar inte där å 
jag känner inte så många där helt enkelt och då tycker jag att det känns nästan som ett substitut till 
en polare, fan nu vill jag garva (?) a då sätter jag på Friends… Mm (bilaga 1:7) 

Anders Men en stor grej är väl det här liksom att till en början skrattar man åt Chandler för att han 
säger nåt kul, och sen så börjar man skratta för att det är typiskt Chandler att säga sådär, och då 
har man ju nästan skapat en egen fiktiv relation med Matthew Perrys liksom karaktär, på nåt sätt 
vilket ju är ganska sjukt men det blir ju så nånstans (…) (bilaga 1:8) 

Här kan man påvisa ett tydligt exempel på parasocial interaktion såsom det först definierades av 

Donald Horton och R. Richard Wohl, det vill säga upplevelsen av att ha personliga relationer 

med karaktärer i media (1956). David berättar att serien som helhet blir ”ett substitut för en 

polare”, medan Anders resonerar kring en fiktiv relation med en av karaktärerna i serien. 

Resultatet går också att jämföra med Angs studie, där skådespelarna och karaktärerna i Dallas 

smälte ihop i tittarnas ögon, och detta gav tittarna möjlighet att relatera till dem som ”riktiga 

människor”. Detta var i hennes mening en nödvändig förutsättning för tittarnas engagemang och 

ett ankare för njutningen i Dallas. (1998: 30) Samma slutsats är möjlig att dra för min studie i 

detta fall. 

 

Något som samtliga respondenter upplevde som lockande med Vänner, och därmed en anledning 

att följa den, var möjligheten att även identifiera sig i situationer och teman i serien:  

Anders (…) just att det är så pass universella teman också känns det också nånstans, jag såg 
häromdan av en slump ett avsnitt där Chandler är på jobbet så visar det sig att det är nån på hans 
jobb som kallar honom för Tobey istället 
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(…) 

Anders Å han liksom säger det här att att nu har det gått för lång tid för att rätta honom, jag menar 
alla, även om man inte har det problemet själv så alla kan tänka sig in i det 

(…) 

Anders å det är också… ganska tilltalande tror jag, samma teman 

Jenny A för man sätter ju ihop många pinsamma situationer i serien, att det där kan verkligen 
hända mig, och man kan verkligen må illa av det ibland, lite som Idol-audition-momentet när man 
tittar på det, det är lite, fast här vet man att det kommer gå bra, (…), det är regisserat, det kommer 
gå bra och det är en tv-serie och det tror jag också lockar (…) 

Ingrid Sätter ord på pinsamheter sär vardagliga saker (ibid. 5) 

Här handlar det alltså om en annan aspekt av identifikation, där respondenterna känner igen sig i 

och relaterar till det som händer i serien. Det intressanta här, i relation till 6.2, Vänner som utopi och 

verklighetsflykt, är att respondenterna upplevde att det som lockade med serien var på en och 

samma gång ett tillfälle att känna igen sig och en verklighetsflykt. Detta var i mina ögon intressant 

då det kan tyckas ligga en viss motsägelse i det: 

M Jag tänker på att det låter som att ni säger, eller, jag tycker att det är intressant för att det 
handlar om två olika saker, dels en igenkänning, och dels att det är en mer romantiserande och 
utopisk bild av livet, det är ju två ganska motsatta grejer, eller vad tänker ni om det, asså om jag 
kastar tillbaka det till er? 

Ingrid Mmm 

(…) 

Anders Nämen det kanske är just det att det är den här balansen mellan, att det är realistiskt men 
ändå liksom väldigt, det kanske är där nånstans det ligger, asså att man hittar, det ska vara 
realistiskt satt man känner igen sig men det ska ändå va så pass avslappnat att… å liksom roligt 

David mm 

Anders att man känner att det inte bara är… annars skulle man ju kunna kolla på sitt eget liv men 
det gör ju inte folk utan folk sitter ju och tittar på det här istället, nån slags balans 

David Aa.. 

Anders jag tror inte det behöver stå i motsats, det är det som gör hela grejen (ibid. 6) 

En del av lockelsen i Vänner, sägs alltså ligga i just kombinationen av verklighetsflykt och 

igenkänning – var och en för sig och tillsammans som en helhet. Detta är också i linje med Angs 

slutsats i sin studie, där njutningen i Dallas sades ligga i spänningen mellan att relatera till den som 

en ren fantasi, eller något närmare verkligheten (1985: 49-50). Njutningen även för mina 

respondenter ligger här i en samverkan och balans mellan möjligheten att relatera till Vänner som 

något fiktivt respektive realistiskt. 
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6.4 Vänner  som referenspunkt och nostalgi  

Under fokusgruppsintervjun framkom att Vänner fyllde funktionen av en referensram på flera 

olika sätt. Jenny pratade om hur hon brukade se på serien när hon var yngre, och nu när hon ser 

på serien i vuxen ålder minns hon hur det var när hon de såg den serien första gången:  

Jenny Aa… Men också jag tror att många har haft en… nu är den inte jättegammal själva serien 
men att många har haft en period när dom har tittar på den ganska intensivt och ganska mycket, 
och för mig har det blivit att det har blivit ett minne nu för nu tittar jag inte så ofta längre så då är 
det såhär att man kommer ihåg på gymnasiet om det var onsdagar det gick ja… och på torsdan 
hade alltid nån spelat in på VHS (…) och kommit till skolan och så kolla man igen å så skrattade 
man på rasterna satt det har ju blivit ett minne nu eftersom det är några år tillbaka och så tittar 
man inte så ofta och då blir det att man minns hur det var då… lite… minnet, tror jag (bilaga 1:6) 

Även David hade serien som en slags referenspunkt på ett lite annat sätt: 

David Det jag tror att det är som dom flesta tycker till exempel hemma hos mig, vi hade vårat hus 
å min brorsa (…) som alltid kom hem till mig efter skolan, där var det bara där man var, sen på 
kvällen gick dom hem till sig och så gick man till skolan och repeat och då kunde jag verkligen 
känna igen mig i det där som att alla hängde alltid på samma ställe och det var alltid bäst när alla 
var tillsammans och sånt där (ibid. 4) 

David Jag kan ju fortsätta på det jag sa det var ju det just det här med att att mina polare samlades 
hemma hos oss och så ser man det där, jag kan ju faktiskt hålla med om att jag saknar det, för det 
var en jävla skön tid liksom, jag har faktiskt försökt få min polare att flytta in i samma byggnad 
som oss, men han vill inte av nån anledning, jag menar han kanske tröttnar, men eee…. (ibid. 10-
11) 

En tolkning av utsagorna ovan, är att respondenterna relaterar till serien i förhållande till sitt eget 

liv. En lite djärvare tolkning är att det är tvärtom; de relaterar till sina liv i förhållande till serien. 

Det fanns ett då, och det finns ett nu, och även om andra saker har förändrats är Vänner det som 

består, och Vänner blir på så sätt en klar referenspunkt i Jennys och Davids liv. 

 

Ytterligare en aspekt av Vänner som referenspunkt märktes i själva gruppintervjun, där 

intervjupersonerna gärna tog upp olika situationer och avsnitt ur serien. Varje gång någon tog 

upp en scen ur serien, kände någon eller till och med alla de andra igen det. (bilaga 1) Här kunde 

jag se att respondenterna identifierade sig med varandra med hjälp av serien. Detta är också i linje 

Peckhams studie; där Vänner blev ett sätt för hennes respondenter att identifiera sig inte bara med 

karaktärerna i serien, utan också med sina kamrater som också följde serien (2006). 

Identifikationen sträcker sig i min studie, precis som i Peckhams, längre än att identifiera sig med 

karaktärer och innehållet i serien och leder till ett behov eller en möjlighet att identifiera sig med 

andra i sitt ”verkliga” liv. 

 

Vänner blir här också en del av medialiseringen, såsom den beskrivs av Johan Fornäs (1995:1). 

Här relaterar respondenterna i första hand nämligen inte till varandra; istället relaterar de på flera 
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olika sätt till varandra genom en medietext. Vidare finns här också en koppling till Couldrys tes om 

den ideologi som han menar ligger i mediernas makt; nämligen vårt naturliga antagande att media 

är anslutningspunkt till vår samtida sociala verklighet (2003: 12). I det här fallet kan Vänner ses 

som en föreställning om en sådan anslutningspunkt.  

6.5 Vänner  som medieevenemang  

Tittandet på Vänner fyllde för Jenny, Adam och till viss del också David en speciell funktion:  

Adam (…) Det blir så att alla, alla släpper det dom håller på med på nåt sätt, när man är där så är 
man där, då håller man inte på å gör en massa andra saker framförallt när det gick när det var nytt 
utan man verkligen var där, satt familjen samlad under middag (?) som det var förr i tiden, de har 
jag vuxit upp med att man samlats på så sätt liksom. Men just det att nu är det Vänner och då är 
det Vänner, alla tittar och alla hänger med. Det blir nån speciell avkoppling med det där.  

Jenny Jag kommer ihåg att jag längtade, speciellt dom nya avsnitten som gick varje vecka, e då var 
det liksom att man längtade, och sen när de var, för det var en halvtimma, å då när det var över 
om det var såhära, såna avsnitt som var ”to be continued” (…)  

Jenny Då var det snack i skolan dagen efter alltså, då var det verkligen alltså på morgonen alla bara, 
ååååå, alla förstod, å alla bara, såg du, betyder det att Ross eller pappan eller vad som helst, vad 
betyder det, det var verkligen att man knappt kunde vänta tills nästa vecka (…) men dom här nya 
avsnitten då var det verkligen… a, längta-moment, att man planerade att amen då kan jag inte jag 
ska kolla på Vänner (bilaga 1:9-10) 

David Vi… hemma… när hela min familj bodde hemma, det kanske var runt 2003 nåt sånt där då 
fick vi alltid ta ut tallrikarna i vardagsrummet för att kolla på Friends för att man sa att det var på, 
det var ju en grej i och för sig 

M Fick ni göra det nån annan gång  

David Nope. 

(spridda hummanden) 

David Jo när Family Guy började komma (…) (ibid. 9) 

Ovanstående utsagor tyder på att tittandet serien fått en större betydelse för respondenterna än 

ett slentrianmässigt tittande på tv. I Couldrys mening kan detta tittande på Vänner ses som en typ 

av ritualiserat tv-tittande, en medieritual där respondenterna tar del av ett medieevenemang (2003: 

2). När media hävdar att det finns något unikt med medievenemangen, handlar det om deras 

vanliga anspråk på att representera samhällets mittpunkt. (ibid. 67-70) Talande för detta är Adams 

beskrivning av den speciella koncentration och kollektiva samling som låg i detta tittande; liksom 

Jennys utsaga om hur hon längtade efter nästa avsnitt, hur de pratade om det i skolan efteråt och 

hur andra sysslor bortprioriterades för seriens skull. Vänner kan här i egenskap av medieritual 

sägas göra anspråk på att stå för något större, något kopplat till vilka vi upplever oss vara 

sammanlänkade med som samhällsmedlemmar (ibid. 4). Enligt Couldry är det just i fråga om 

medievenemang som media gör sitt bästa för att lägga grunden för den representativa auktoritet 

som de vilar på för sitt dagliga utövande. (ibid. 69) 
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6.6 Vänner  som pilgrimsfärd och relation till främlingar 

En av respondenterna, Jenny, berättade hur seriens popularitet i hennes mening ledde till ett slags 

igenkänning även med tittare som hon inte kände:  

Jenny Jag tror det handlar inte bara om det här med relationerna till dom eller till själva serien utan 
också… rela… det blir som en… att, eftersom att det är så många olika personligheter i serien, 
det lockar ju så många också… ee… och jag tänker på när jag var i New York och besökte, jag 
gick till huset dom visar i Vänner 

David A! 

Adam (skrattar tyst) 

Jenny Det här, a, det var som att då var man där och då tog man lite foton och så, och det var det 
som att människor som gick förbi, alla visste att det där e ju huset, och då blev det som att man 
skrattade lite till varandra det var som att man fick en relation till dom, så på nåt sätt det blir som, 
dom förstod, och man själv förstod och där e huset och man pekade och alla förstod varandra i 
det där hörnet helt plötsligt och det är också lite speciellt att det är så många olika människor från 
olika länder det tycker jag är lite fantastiskt hur liksom en serie kan göra så att man får en relation 
till andra, främlingar, liksom (…) (bilaga 1: 8-9) 

 

Jennys berättelse kan ses som ett exempel på en medieritual i Couldrys mening, i det här fallet en 

så kallad pilgrimsfärd till en medierelaterad plats. Det som aktualiseras här är för det första 

hierarkin mellan de platser som är ”i” media och de som inte är det, där huset som visas i Vänner 

får en högre status i kraft av att ha varit i just media (2003: 76-80). Huset får i Jennys utsaga 

betydelsen av att vara en representant för något större än den fysiska platsen och människorna 

som möts där, något som gör att man ”får en relation till andra, främlingar” och att ”alla förstod 

varandra”. På så sätt blir det möjligt att tolka detta som att Vänner-huset tar plats som en del av 

myten om den medialiserade mittpunkten; en plats som gör anspråk på att vara en representant 

för samhällets centrum.   

 

Kopplat till 5.4, blir det som händer i hörnet vid Vänner-huset också en del av medialiseringen av 

samhället (Fornäs 1995:1) Vidare blir det möte som Jenny beskriver ett exempel på när 

identifikationen med serien tar plats också i vardagslivet; en referenspunkt i relationen till andra 

människor såsom jag beskriver det under 6.4.  

7. Sammanfattning och slutdiskussion 

Resultaten av studien visar på en rad skäl till att de fem respondenterna sett på Vänner. En 

anledning till att de tittat på serien var att de upplevde Vänner som lättkonsumerat, 

underhållande, avkopplande och ett sätt att må bra. Det visade sig vidare att respondenterna 

uppfattade Vänner som en relativt utopisk värld, där stora frågor som politik och religion var 
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frånvarande. Detta ansågs i flera av respondenternas mening också vara en del av seriens 

dragningskraft och en anledning till dess internationella popularitet. Serien fyllde för 

respondenterna här funktionen av en verklighetsflykt. Samtidigt uppfattade flera av 

respondenterna att innehållet i serien var något de kunde relatera till i förhållande till sina egna 

liv. På så sätt erbjöd Vänner en möjlighet till identifikation med såväl situationer som karaktärer, 

samt ett substitut för ”riktiga” vänner. Den upplevda blandningen av möjligheter till 

identifikation och verklighetsflykt i Vänner, blev i sig en anledning till att respondenterna tyckte 

om serien.  

 

Vad Vänner betytt för respondenterna kan vidare sammanfattas som möjligheterna att må bra och 

bli underhållen samt seriens funktion som nostalgitripp och gemensam referenspunkt. Serien 

betydde vidare en möjlighet för respondenterna att känna igen sig med såväl personer de kände 

som med främlingar. Själva tittandet på serien fyllde i ett par fall en speciell betydelse, och kan 

där ses som en typ av ritualiserat tv-tittande.   

 

Beroende på vilket fokus eller perspektiv man väljer, utkristalliserar sig i sammanhanget ett par 

möjliga sätt att betrakta de fem 80-talisterna i studiens relation till Vänner. För det första handlar 

det om tv-tittarnas upplevda njutning i linje med Angs teorier, där serien betraktas som en 

underhållningsprodukt. Den uppfyller det bruksvärde som utlovas i sitcom-formatet, och tv-

tittarna kan på de sätt som sammanfattas ovan utvinna njutning av att se på serien. 

 

Vänner kan också ses som en del av medialiseringen såsom den beskrivs av Fornäs. När mer och 

mer av samhället och vår vardag uppfylls av media, blir en serie av Vänners popularitet 

följaktligen ett led i hur respondenterna relaterar till sig själva och till varandra.   

 

Även Couldrys syn på medieritualer som ett upprätthållande av myten om den medialiserade 

mittpunkten aktualiseras i förhållande till mina resultat. Detta då respondenternas sätt att se på 

Vänner på flera sätt kan tolkas som just medieritualer; i kraft av seriens funktioner som 

verklighetsflykt, gemensam referenspunkt, medieevenemang, nostalgitripp och möjligheten att 

göra en så kallad pilgrimsfärd till en plats som visas i Vänner. Couldrys analys är att vi har ett 

”naturligt” antagande om att media är vår anslutningspunkt till vår samtida sociala verklighet. För 

respondenterna i min studie kan Vänner ses som en sådan anslutningspunkt; det vill säga ett led i 

myten om den medialiserade mittpunkten och något som upprätthålls av ideologin i mediernas 

makt.     
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Bilagor 

Bilaga 1 Transkribering av intervju i fokusgrupp. 

Bilaga 2 Frågeformulär. 

 

Bilaga 1: Transkribering av intervju i fokusgrupp 

Förklaringar 

Denna gruppintervju skedde i ett seminarierum på JMK, Insitutionen för journalistik, medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet, på Karlavägen 104 i Stockholm den 20 
april 2010 kl 17:30. Transkriptionen befinner sig någonstans mellan nivå 2 och 3, enligt Victoria 
Wibeck (2000:84). Jag har valt att markera längre pauser med tre punkter efter varandra, däremot 
har jag valt bort att markera när det blev samtidigt tal. Istället har jag, så långt det var möjligt, 
fokuserat på att transkribera vad intervjupersonerna sa. I de fall det har varit svårt att tyda vad 
som sades, har jag skrivit ut vad jag uppfattade det som och sedan markerat efteråt med ett 
frågetecken: (?). Jag har anonymiserat intervjupersonerna, nedan följer de alias jag valt att 
använda mig av i transkriptionen och uppsatsen.  
 
Adam född 1982 
Anders född 1987 
David född 1988 
Ingrid född 1985 
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Jenny född 1988  
 
M = Moderator, uppsatsförfattaren Leila Zoubir 
 
Assistent: ”Lena”.  
 
Transkribering 
M Så… Mm… Jag kommer spela in den på två olika… om nån skulle få problem. Så! Ni får 
gärna sätta era telefoner på ljudlös…  
 
David Done! 
 
M Så och, som jag berättade innan så kommer intervjun handla om er relation till komediserien 
Vänner. Jag kommer ställa ganska öppna allmänna frågor och sen så det som jag är intresserad av 
era egna… alltså vad ni tycker och tänker, finns inget rätt å fel och det är ingen faktaintervju… 
och så kommer jag försöka anteckna under tiden, nu kommer jag fråga om era namn som första 
fråga, sen kommer jag anonymisera det i uppsatsen, och sen om ni vill läsa uppsatsen sen så kan 
jag skicka ut den sen. Så… Är det nåt annat ni undrar över innan vi börjar?  
 
Adam: Vad pluggar du för linje, vad ere… 
 
M: Medie- kommunikationsvetenskap 
 
Adam: Okej 
 
M: Ja, de här ska va… det här är en intervju som ska liksom ligga till grund för min 
kandidatuppsats, så jag ska liksom analysera materialet sen… Men den öppna frågan är liksom 
80-talisters relation till Vänner… Och Lena här är min assistent. Och så… Just det, det som är 
grejen är att när man har en gruppintervju det är liksom att det handlar inte så mycket om att det 
är att det är mina frågor som är viktigast utan det är det som ni säger som är viktigast, så… Så 
om det blir lite tyst ibland så får man gärna komma in med nåt som man kommit på nåt 
 
David Ett Chandler-skämt 

M Vasaru att? 

David Ett skämt från Chandler 
 
M Aa precis till exempel det kan man komma in med, emmm å så… och sen om det e liksom… 
 
David Could it BE more quiet  
 
(Skratt) 
 
M Sen hoppas jag att ni känner er bekväma å kan prata å så och så… Men vi börjar bara med om 
ni kan presentera er med namn och vilket år ni är födda … 
 
Så får gärna du börja… 

David (säger sitt namn), 88:a 

Ingrid (säger sitt namn) 85:a 
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Anders (säger sitt namn) 87 

Jenny (säger sitt namn) 88:a 

Adam (fniss) 

David (fniss) (säger sitt namn) 82 

M Vilket år sa du?  

Jenny 88 

M Och du… 87… Sen tänkte jag börja med att fråga, ni har ju alla kollat på Vänner, så i olika 
hög utsträckning, så tänkte jag börja med att fråga hur ofta och hur mycket ni har kollat om ni 
kollade från att det började gå på teve och typ när… Vi kan börja åt det här hållet kanske a… 
eller 

David ska jag börja 

M Ja 

David Thanks! E jag börja kolla på det, det har alltid gått på teve liksom, jag var för liten när det 
började för att förstå skämten, det har alltid gått på  teve när man kom hem från plugget, sen 
kom min kompis internet och gav det till mig, alla säsonger, det var 2008, tror jag det var, å sen 
dess har jag kollat en säsong, sen alla säsonger och sen börjat om igen… i princip 

M så du började kolla mer intensivt dom senaste åren kan man säga 

David A precis. Man märkte man har missat lite när man gick igenom allt igen 

Ingrid Jag såg från, kommer inte ihåg när det började gå, men kanske högstadiet, kan jag ha gått i 
högstadiet nån gån, osm mest, efter plugget då också samma sak, somrarna på, hade, var det nån 
kompis som hade boxen som man plöjde igenom, men jag har inte sett så mycket av dom senaste 
säsongerna, men tror jag har lite koll på vad som händer, men jag har inte följt det lika slaviskt 
när det bara började gå en gång i veckan, det var mer när det gick kl 7 måndag till fredag, den 
perioden, då var jag med (skratt)  

Anders Mm. Jag tror att jag började kolla ganska så i slutet av inspelningen av säsongen, runt 
2003-2004 när jag börja gymnasiet då började jag kolla på, dom säsongerna som var aktuella då, 
sen så var det kanske bara, ganska mycket fokus på bara dom, som intensivast tittade jag nog när 
jag var runt 17-18, då kunde man kanske plöja igenom 5-6 avsnitt per dag, nu är det som mest att 
man råkar se att det går på teve liksom 

Jenny Ja för mig är det också, jag tror jag började när jag var tretton, när jag gick i sexan sjuan, 
men då hade det redan gått ett tag tidigare, så jag var för liten att se när det började, men sen så 
blev det som för dig (riktar sig till David) att under gymnasiet var det verkligen att jag följde varje 
dag, och sen också dom här en gång i veckan, dom här nya, som man längtade efter varje vecka, 

M har ni nån tanke om de att ni började kolla mer dom senaste åren 

David Man började uppskatta det mer, tror jag  

Jenny  Man kände sig mer vuxen å kunde relatera till det mer 

Adam för mig var det tillgängligheten, dator, skrattar 
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David A, skrattar 

M när började du kolla? 

Adam Det var längesen, men det var tack vare min bror och storasyster, så satt vi och kollade då, 
det var precis när det började, och sen dess har man kollat när det har gått på teve… följt det hela 
tiden, men sen så är det eg de senaste åren när man fick dator och ladda ner (?), varje kväll innan 
man går och lägger sig, ba ha nånting att somna till, det är bara skönt man behöver inte ens titta 
på det utan man kan allting i huvet, man kan stå och diska eller göra vad som helst liksom 

David skrattar (spela upp det själv) 

Adam allting man vet vad som händer liksom (skratt) det är liksom bara sär skön avkoppling för 
att släppa alla tankar  

M Emmm… nu tänker jag bara fråga allmänt… behöver inte ta nån runda och så, vad var det 
som gjorde att ni började kolla på serien? 

Ingrid Jag tror att det handlade om att gick så ofta, att det var nåt som man kunde haka på, lite 
som man att man följde Seinfeldt, det hände inte… det handlade inte om så mycket men det var 
tillgängligt liksom, säkert flera gånger om dan också periodvis(tid 7.14) 

Adam Alla repriserna har ju gått varje dag alla år sen det började  

Ingrid Aa precis å sen nyare avsnitt på kvällarna å så var man hemma på dagarna å så kunde man 
se dom äldre 

(spridda fniss) 

Ingrid man fastna ju liksom, man tycker att det är kul 

Adam Det har jag tänkt på att det har dom lyckats med att man kan kolla på det hur många ggr 
som helst och det är ff kul liksom, (skrattar) det är inte alla serier som är så (?)  

M Vad tänker ni om det att det har gått så många ggr på teve, satt det har funnits tillgängligt så 
mycket…? 

David Det är ju världens populäraste serie det är inte konstigt att den går så ofta, däremot tycker 
jag det är taskigt att man kör typ två på morron och två på kvällen, nu gör dom inte det nu 
kanske men dom har gjort det minst två år… eee… tycker jag är lite taskigt för då tjatar man ju ut 
det liksom…  

Adam A alltså  

David Ja jag gör ju i och för sig det själv när jag kollar på datorn liksom men vad ska jag säga… 
(skrattar) 
 
Adam (skrattar)  
 
Jenny Aa men fortfarande blir det så att när man ser det nu, att det går, att man kanske stannar 
till och kanske tittar klart avsnittet när det har börjat 
 
M Varför det? 
 
Jenny Aa det är det? Varför det? (skratt) 
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(spridda skratt)  

Ingrid Man vet ju vad man får  

Jenny Men det är så kort, när man ändå sitter vid teven och inte tittar på nåt speciellt, så går det 
och så blir man sär amen, då kan jag ändå titta klart, det är ändå så kort det är inte direkt så att 
man sitter där i tre timmar, det är lite avkoppling 

M Jag är väldigt intresserad av vad som är attraktionen i Vänner, emm… om det finns nåt som 
lockar i serien, vad är det? Vad är det som… 

David Det jag tror att det är som dom flesta tycker till exempel hemma hos mig, vi hade vårat 
hus å min brorsa mm, inte han då (pekar åt Adam) som alltid kom hem till mig efter skolan, där 
var det bara där man var, sen på kvällen gick dom hem till sig och så gick man till skolan och 
repeat och då kunde jag verkligen känna igen mig i det där som att alla hängde alltid på samma 
ställe och det var alltid bäst när alla var tillsammans och sånt där  

Anders Jag tror att alltså hela grejen med serien är att den skildrar nåt ganska utopiskt, kom att 
tänka på det mycket nu, vet inte om ni har sett brittiska the Office, och där pratar dom som har 
gjort den serien Ricky Gervais och Steven Murchant om att ta och göra tvärtom en vanlig 
komediserie, man slänger in allt det tråkiga, medans gamla serier är tvärtom, man tar ut allt det 
tråkiga i vardagen, komprimerar det till 22 minuter, och jag tror det är det som gör Vänner så 
lättsmält, å liksom att man verkligen söker sig till det, det är inga problem egentligen, problemen 
är på sin höjd att nån gör slut med nån och det är över efter en halv minut liksom 

Adam å till och med det är ju roligt liksom 

Anders Aa och till och med det är ju roligt liksom. Å jag menar jag tror bland det mest 
påfrestande som händer, jag vet inte säkert men, Rachel gör slut med Ross nån gång i tidiga 
säsongerna, å det är två minuter, då är det lite sådär att man känner att nu är det inte så superkul 
men sen efter det kommer det nånting när Joey slår i huvudet, det är hela tiden den här lättnaden 
liksom 

Ingrid det är också en ganska romantiserande bild av vänskap, och en livsstil som man 
eftersträvar, just för att den är så komprimerad så tror man ju att det är är ett liv att man kan leva 
sig in i det, lättare, roligare 

Jenny Det som lockar är också alla olika personligheter,  

Ingrid Mm 

Jenny jag tror att man kan hitta någon man själv känner på alla dom sex personligheterna på dom 
man själv känner, tror det är det som lockar också 

Anders Verkligen… och just att det är så pass universella teman också  känns det också nånstans, 
jag såg häromdan av en slump ett avsnitt där Chandler är på jobbet så visar det sig att det är nån 
på hans jobb som kallar honom för Tobey istället 

Jenny Mm 

David (fnissar) 

Ander Å han liksom säger det här att att nu har det gått för lång tid för att rätta honom, jag 
menar alla, även om man inte har det problemet själv så alla kan tänka sig in i det 

(spridda instämmanden) 
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Anders å det är också… ganska tilltalande tror jag, samma teman 

Jenny A för man sätter ju ihop många pinsamma situationer i serien, att det där kan verkligen 
hända mig, och man kan verkligen må illa av det ibland, lite som Idol-audition-momentet när 
man tittar på det, det är lite, fast här vet man att det kommer gå bra, det är en tv-serie, det är 
regisserat, det kommer gå bra och det är en tv-serie och det tror jag också lockar 

Anders A verkligen 

Ingrid Sätter ord på pinsamheter sär vardagliga saker,  

Jenny Precis, och ger det en story liksom över hela  

Ingrid Å ger det humor 

Jenny Absolut 

M Jag tänker på att det låter som att ni säger, eller, jag tycker att det är intressant för att det 
handlar om två olika saker, dels en igenkänning, och dels att det är en mer romantiserande och 
utopisk bild av livet, det är ju två ganska motsatta grejer, eller vad tänker ni om det, asså om jag 
kastar tillbaka det till er? 

Ingrid Mmm 

M Kanske är en svår fråga att svara på 

Anders Nämen det kanske är just det att det är den här balansen mellan, att det är realistiskt men 
ändå liksom väldigt, det kanske är där nånstans det ligger, asså att man hittar, det ska vara 
realistiskt satt man känner igen sig men det ska ändå va så pass avslappnat att… å liksom roligt 

David mm 

Ander att man känner att det inte bara är… annars skulle man ju kunna kolla på sitt eget liv men 
det gör ju inte folk utan folk sitter ju och tittar på det här istället, nån slags balans 

David Aa.. 

Anders jag tror inte det behöver stå i motsats, det är det som gör hela grejen 

(kort tystnad) 

M Emm… mmm… sen… nästa fråga kanske relaterar, kanske inte, till det, vad betyder den här 
serien för er? 

Adam Aa 

Vad skulle du säga, om du vill (vänder mig till Adam) 

Adam Asså för mig är det bara en må bra-känsla… de bara de… blir alltid på bra humör, spelar 
ingen roll, behöver inte gräva djupare än så egentligen för att leta efter nåt svar   (?), jag mår bra 
när jag kollar på det, det räcker för mig för att jag ska kolla på den… aa…  

Jenny För mig är det nog också lite att man mår bra 

Adam Släppa sina bekymmer för en stund 
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Jenny Aa… Men också jag tror att många har haft en… nu är den inte jättegammal själva serien 
men att många har haft en period när dom har tittar på den ganska intensivt och ganska mycket, 
och för mig har det blivit att det har blivit ett minne nu för nu tittar jag inte så ofta längre så då är 
det såhär att man kommer ihåg på gymnasiet om det var onsdagar det gick ja… och på torsdan 
hade alltid nån spelat in på VHS  

Ingrid Mm (fniss) 

Jenny och kommit till skolan och så kolla man igen å så skrattade man på rasterna satt det har ju 
blivit ett minne nu eftersom  det är några år tillbaka och så tittar man inte så ofta och då blir det 
att man minns hur det var då… lite… minnet, tror jag 

M Blir det som ett slags nostalgi  

Jenny Aa absolut 

M också i förh till ditt eget liv 

Jenny hur man kände då och så, för då var man ganska… 16, 17 i gymnasiet… man var ju inte… 
man mognar ju på några år, så absolut 

Tystnad 

M Vad skulle ni andra säga, finns det nåt… (tid 15.16) 

Anders Men absolut som det har redan sagts, att man mår bra, jag hade en kompis faktiskt som 
jobbade nattskiftet på McDonalds och liksom innan han åkte dit, han hatade det här, så han att 
han hade tre vitaminpiller innan han åkte, ett är C-vitamin och dom två andra är två Vänner-
avsnitt, eee, och riktigt så viktig kanske serien inte har varit för mig liksom, men det är ett sätt att 
må bra, sen, jag är väldigt intresserad av humor i allmänhet, börjat köra lite stand-up och så där 
liksom, jag tycker det är väldigt intressant att se hur man liksom bollar med vanliga teman på ett 
humoristiskt sätt, dels liksom mår bra och dels, ur ett intresse för humor-synpunkt 

Ingrid Jag tänker också att Vänner är liksom första serien som man börjar följa, som va en sär 
humorseries om blev, man konsumerar ganska många serier nu, ee, eller humorserier, nu kanske 
jag inte kollar på bara humorserier längre, men att det kanske var sär startskottet för att liksom 
titta på eller liksom titta på 

Anders/Adam (?) mmm 

Ingrid uppskatta den här typen av program, liksom starta den trenden, det betyder ganska mycket 
rent det, annars kan inte jag, det är ju kul, det är avslappnande, det är skönt, de tär underhållande, 
man behöver inte koncentrera sig, det är lättkonsumerat, och man behöver inte göra det man 
egentligen behöver göra när man kollar på det 

Adam Alla vill ju ha lite lättja å slappa… 

Ingrid… Aa. 

M Vad skulle du säga (vänder mig till David)  

David E vi fortfarande på samma fråga? 

M A 

David Jag tycker just som Adam sa, det är så jävla kul liksom 
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Adam (skrattar) 

David (skrattar) basic… Det är så att jag har precis flyttat, eller inte precis det var runt 2008 så 
flyttade jag hemifrån… Ee… Och… jag känner inte så många där jag bor, för att jag har nån 
barndomspolare som bor där på samma ställe men jag träffar inte så mycket nya folk där för jag 
jobbar inte där å jag känner inte så många där helt enkelt och då tycker jag att det känns nästan 
som ett substitut till en polare, fan nu vill jag garva (?) a då sätter jag på Friends… Mm 

(tystnad) 

M Jag förstår vad du menar, jag… jag det är också nåt som jag kan relatera till. Vad tänker ni om 
det? Alltså som… ens relation till den här tv-serien, kanske ni redan har svarat på, men jag tänker 
att det är lite annan fråga att, förhåller ni er till den som nånting fiktivt, eller är det nåt ni 
identifierar er med mer… 

Ingrid Jag tror att jag har identifierat mig med den som en idealbild av en vänskapsrelation lite 
senare till Sex and the city-tjejerna att det skulle vara nån form av vänskapsrelation som var 
ganska idealisk, att det var den rätta sortens vänskap, den var rolig och man var uppskattad och 
man var rolig… ee… vad var frågan (skratt) 

M Det var en ganska flummig fråga 

Ingrid A… skratt 

M Jag tänkte på teve som ett substitut för relationer eller kanske inte som subsitut utan mer som 
ett alternativ, som en annan slags relation, eller en annan relation… a det är väldigt…  

Anders… a men absolut, e men en stor grej 

M (avbryter) Kompis med teven, typ 

Anders Men en stor grej är väl det här liksom att till en början skrattar man åt Chandler för att 
han säger nåt kul, och sen så börjar man skratta för att det är typiskt Chandler att säga sådär, och 
då har man ju nästan skapat en egen fiktiv relation med Matthew Perrys liksom karaktär, på nåt 
sätt vilket ju är ganska sjukt men det blir ju så nånstans (tid 19.17) så jag förstår vad du liksom 
är ute efter 

Ingrid Typ som att du känner att du är kompis med honom  

Anders Ja asså (hehe) ja men eller i alla fall det här att man liksom lär känna karaktärerna så pass 
bra att man vet vad som är typiskt för den här karaktären och man kan nästan förvänta sig att när 
Ross och Joey pratar om det här att det liksom kommer ske på ungefär det här sättet och det är 
liksom att man  

(spridda hummanden) 

Anders Liksom att man känner igen det så pass tydligt satt man kommer liksom tillbaka i att det 
nästan blir som att man är en del av det liksom 

(spridda instämmanden) 

Anders att man kan ana att nu kommer Chandler med nåt sarkastiskt 

Jenny Jag tror det handlar inte bara om det här med relationerna till dom eller till själva serien 
utan också… rela… det blir som en… att, eftersom att det är så många olika personligheter i 
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serien, det lockar ju så många också… ee… och jag tänker på när jag var i New York och 
besökte, jag gick till huset dom visar i Vänner 

David A! 

Adam (skrattar tyst) 

Jenny Det här, a, det var som att då var man där och då tog man lite foton och så, och det var det 
som att människor som gick förbi, alla visste att det där e ju huset, och då blev det som att man 
skrattade lite till varandra det var som att man fick en relation till dom, så på nåt sätt det blir som, 
dom förstod, och man själv förstod och där e huset och man pekade och alla förstod varandra i 
det där hörnet helt plötsligt och det är också lite speciellt att det är så många olika människor från 
olika länder det tycker jag är lite fantastiskt hur liksom en serie kan göra så att man får en relation 
till andra, främlingar, liksom, som man inte spontant sådär 

(Tystnad) 

M Du var på väg att säga nåt, till Adam 

Adam Nä men rent till frågan inte bara till karaktärerna, det har vi redan tagit upp lite också, 
Vänner har varit en sån här grej där jag kollat med andra, förut när det gick på teve, då har man 
alltid samlats med antingen bror eller kompisar å sådär så då blir det liten sån grej då när man inte 
har dom omkring sig när man tittar så känns det som man är lite där igen  

M Jag förstår vad du menar, är det nåt som du känner igen… Du (Jenny) prata om det innan 

Adam, Jenny (hummar instämmande) 

M Det tänkte jag också fråga hur det var när ni växte upp, hur ni brukade kolla på den, ni beskrev 
det innan, dom flesta började kolla på teve, jag undrar vad den stunden betydde å också eller vad 
den betyder idag, om ni kollade med andra eller själva å sär… Var det nånting särskilt med den 
stunden eller var den som alla andra teveprogram 

David Vi… hemma… när hela min familj bodde hemma, det kanske var runt 2003 nåt sånt där 
då fick vi alltid ta ut tallrikarna i vardagsrummet för att kolla på Friends för att man sa att det var 
på, det var ju en grej i och för sig 

M Fick ni göra det nån annan gång  

David Nope. 

(spridda hummanden) 

David Jo när Family Guy började komma aaa 

Adam (skrattar) Jo men det är väl lite, det är en bra serie, som du sa den populäraste serie som 
har gått och den är så jäkla genuint bra allting, alla karaktärerna liksom, jag tror till och med min 
mamma typ suttit å kollat på nåt avsnitt och kollat å liksom skrattat lite,  

David (skrattar)  

Adam då blir det sär a, shit, schysst. Det blir så att alla, alla släpper det dom håller på med på nåt 
sätt, när man är där så är man där, då håller man inte på å gör en massa andra saker framförallt 
när det gick när det var nytt utan man verkligen var där, satt familjen samlad under middag (?) 
som det var förr i tiden, de har jag vuxit upp med att man samlats på så sätt liksom. Men just det 
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att nu är det Vänner och då är det Vänner, alla tittar och alla hänger med. Det blir nån speciell 
avkoppling med det där.  

Jenny Jag kommer ihåg att jag längtade, speciellt dom nya avsnitten som gick varje vecka, e då var 
det liksom att man längtade, och sen när de var, för det var en halvtimma, å då när det var över 
om det var såhära, såna avsnitt som var ”to be continued”,  

Adam (hummar instämmande)  

Jenny att man inte visste  

Adam Jobbigt 

(Spridda skratt) 

Jenny Då var det snack i skolan dagen efter alltså, då var det verkligen alltså på morgonen alla 
bara, ååååå, alla förstod, å alla bara, såg du, betyder det att Ross eller pappan eller vad som helst, 
vad betyder det, det var verkligen att man knappt kunde vänta tills nästa vecka, men dom äldre 
avsnitten, det var lite avkoppling lite terapi, liksom vardagsterapi från de man själv hade vart med 
om under dagen, men dom här nya avsnitten då var det verkligen… a, längta-moment, att man 
planerade att amen då kan jag inte jag ska kolla på Vänner 

(Spridda skratt/fniss) 

Jenny …Tyvärr 

M Vad säger ni andra.. kanske redan har svarat på nåt annat sätt  

Ingrid Jag kollade nog mest själv tror jag (tid 24.49) jag kommer inte riktigt ihåg men när jag 
föreställer mig när jag har tittat på det har det vart efter skolan om det gick då och då har var jag 
ju själv alternativt om det var nån i familjen som var hemma när jag bodde hemma asså på 
kvällen men det var ingen sån här gathering det var det inte, det var spridda, det fanns flera tv-
apparater utspridda i huset, men jag kommer ihåg att jag gillade när det var två avsnitt på 
varandra 

David (litet skratt) 

Ingrid Det var så jävla skönt, 

(spridda skratt) 

Ingrid då visste man ju att det var som en hel timme, annars är det som att det är kort, det är 
ganska lättkonsumerat så men då var det som att man var fullbokad en timme, det var så jävla 
skönt 

Anders Näe samma här, jag tittade själv också och… det… alltså bortsett från det som gör serien 
till det den är så tycker jag inte att den har inneburit liksom att själva titt-upplevelsen skiljer sig så 
mycket från, hur ska vi se, nån annan serie på det sättet, vad det liksom, sessionen i sig innebär, 
alltså sitter jag och tittar på Vänner eller om det är Prison Break, det är ett moment av avkoppling 
och verklighetsflykt, det tycker jag liksom gäller för alla serier… eee… men som sagt, därmed 
inte sagt att dom serierna är lika på nåt sätt liksom 

(hummanden 

Anders Men just den här upplevelsen att man fokuserar allt på nåt annat än det man gör i 
vardagen, det tycker jag gäller för det mesta jag har tittat på 
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M Jag tänker på, vad innebär det, du var inne lite på en aspekt av det, men sära att vad innebär 
det att kolla på en serie som handlar… eller som man kan säga beskriver ganska mycket 
vänskapsgemenskap och så, att kolla på en sån serie helt själv, är det nåt särskilt med det eller är 
det sär… aa 

David Jag kan ju fortsätta på det jag sa det var ju det just det här med att att mina polare samlades 
hemma hos oss och så ser man det där, jag kan ju faktiskt hålla med om att jag saknar det, för det 
var en jävla skön tid liksom, jag har faktiskt försökt få min polare att flytta in i samma byggnad 
som oss, men han vill inte av nån anledning, jag menar han kanske tröttnar, men eee…. 

Adam Vem vill du bor där? 

David Kakan men det vet inte du vem det är (skratt) 

Adam (skratt) Nä men jag vet vart du bor 

David Det är fint ställe… Ee… Det är väl just det, det var en skön tid, och dom kör på det rätt 
bra i serien, och det funkade för dom, 10 säsonger liksom (litet skratt) 

Jenny Nä jag kollade… jag är ensambarn så jag tittade nog själv, a… för det fick ju vardagar, 
veckodagar, så var det skola dagen efter… Alltså ibland så när man var med kompisar så tittade 
man med kompisar, men oftast så var det själv, absolut… Satt… jag vet inte om det känns 
likadant, eller jag vet inte  

M Emm… Ja… jag skulle vilja spela upp introt till serien…Ee som ni säkert har sätt en miljard 
gånger 

David… Nä jag spolar faktiskt förbi det varje gång (litet skratt) 

M Em.. sen så tänkte jag lägga upp lite mer fika… så… e vänta… (introt från YouTube går igång, 
stängs av) sådär nånting… (sätter på klippet igen) 

M Det är lite dålig upplösning… 

M em ja, och det jag undrar över är eran spontana reaktion, em… vad ni tänker och känner kring 
den här låten och introt till serien, jag tänker på … a… den scenen… och musiken… å sär… 
spontant så… 

Ingrid Peppande kanske… mmm… roligt 

Adam (skrattar) 

Ingrid Bara sär spontanta ord (litet skratt) jag vet inte 

Jenny Det är ingen låt liksom som spelas på radio direkt 

Anders Nä exakt! 

Jenny Och det är ju skönt 

(Spridda skratt) 

Anders Och det är ingen låt man skulle ställa sig och spela om man spelade i ett band heller, den 
känns avmusicificerad om jag kan använda det verbet, den är verkligen den här låten 

David Den borde heta Friends den här låten, liksom 
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M Om den verkligen är den här serien, finns det nåt mer man kan säga om den här låten, vad ger 
den för känsla, typ… det vi just såg 

David Låten i sig attraherar inte mig speciellt mycket, det är mest när man får se figurerna, åå min 
soffa, lite Friends 

Ingrid Dom är så tokiga 

David A vad vi är crazy 

Adam (skrattar) 

Jenny Nä jag håller med, det är inte låten som, jag har till och med, jag har låten på min Ipod  

David Hehe 

Jenny Och det är inte ofta jag lyssnar på den, så jag tror inte den är bra, i alla fall inte enligt min 
smak 

Adam Den fyller funktionen väldigt bra 

Jenny Den blir bra 

Ingrid Jag undrar om man är hemma å man står i köket och den går i gång och inte ser, då känner 
man nog säkert mera ti.. att det känns roligare och lustfylldare än om man kanske skulle vara ute 
på en bar å hör den, då kanske man inte skulle göra samma associationer för då skulle man inte 
kunna sätta sig framför teven kanske 

(Spridda hummanden) 

Ingrid Jag vet inte 

M Mmm, jag undrar också om det finns nåt budskap i Vänner 

Adam Det var i och för sig en tanke som jag tänkte på för inte så länge sen asså att tålamodet 
dom har för varandra är sär inte på riktigt liksom, som du sa liksom, det är lite utopiskt liksom, 
nä men asså det där skulle man ju bli lack på riktigt liksom och skälla ut dom i vissa situationer 
liksom hur kan det bara låta det gå, det gör man ju inte  

Anders När dom tappar bort hans barn på bussen till exempel, jag menar där tar ju vänskapen 
slut 

(Spridda högljudda skratt) 

Adam Jag menar, dee… eee… hooken i låten fyller ju den, I’ll be there for you… bla bla 

(Spridda skratt) 

Jenny Jag håller absolut med, för idag så hör man ju hela tiden sär, vi är ju för olika för varandra 
för att umgås, man försöker ju hitta dom man är lik, (tid 33.00), jag själv har säkert sagt det tusen 
gånger så men vi är för olika och så, å att dom ändå håller ihop det är väl det som också 

David Situationen mellan typ Ross och Phoebe, världens största flum versus scientistguy de är 
liksom 

(spridda skratt) 
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Jenny Å dom kan ändå umgås, aa 

David Jag skulle aldrig, om jag hade varit Ross då hade jag bara… gå nu…  

Adam Fast det är ändå, eller jag vet inte, min bästa vän, vi är så jäkla olika men vi funkar så jäkla 
bra 

David A självklart 

Adam så det går ju (skratt) det går men det måste va den här balansen, men fyller varandras dåliga 
sidor och bra sidor… Men e a, det är en sån grej för att i början av serien, då är det inte alls så 
utkristalliserade karaktärer som det är mot slutet, alla smalnar av och verkligen blir sär, det här är 
den och det här är den i början vara alla mera vanliga på nåt sätt 

David Det börjar med att Joey var ganska smart , sen ba (knäpper med fingrarna) 

Adam Sen helt plötsligt blev Rachel ett jävla pucko där i slutet där också, å sär blåst, hon var inte 
så jävla körd innan… iofs först när hon kom  

David mmm 

Ingrid Men i början var ju alla vänner sen i slutet är alla ihop.. Det är liksom, också lite sär 

Adam Det har formats på amerikanskt sätt de är ju i och för sig i vanliga fall (?) i riktiga livet 
också, men just det där att de har smalnat av deras karaktärer, å de blir en… skulle vara svårt att 
umgås intensivt med vissa såna där karaktärer kanske 

David mmm 

Jenny Det är väl också en slags strategi liksom, första säsongen kollat vad som funkat å då kör vi 
på det, Chandler å de 

Adam Det är samma sak med musikband liksom  

Jenny Absolut 

Adam Såna som kommer upp först och sen så liksom andra skivan, rätt bra, tredje, nu börjar de 
smalna in på det som folk som har tyckt vart bra med dom och så glömmer dom bort alla andra 
små detaljer, då blir det där inte lika bra heller, då blir det bara sämre å sämre. Men ändå, 10 
säsonger har hållt hög nivå liksom (ohörbart) starkt… A. 

M Mm intressant… Så skulle man kunna säga att budskapet är att man kan vara vänner eller 
senare ihop fast man är väldigt olik varann, eller… Eller att det är ett budskap, jag tänker att man 
kan tänka massa saker, eller av det ni har sagt… 

Anders Ett av dom, säkert, men det är svårt att veta vad dom har, hur mycket dom har funderat 
kring budskap, det är trots allt en produkt som ska säljas det här, jag tror nästan mer på att de har 
lagt krut på det här med att få folk att känna igen sig och må bra mer än att fundera på liksom 
vad vill vi nå ut med, är min gissning… men 

M Jag tänkte faktiskt inte på vad dom som har gjort serien har gjort, vad dom har haft för 
budskap 

Anders Utan vad vi uppfatta som 

M A precis 



 44 

Anders A 

M A vad ni uppfattar som eller kanske nästa fråga också vad ni har lärt er av att kolla på Vänner, 
om ni har lärt er nåt, kan man lära sig nåt 

Jenny Jag lärde mig sär många små, sär oviktiga saker, såna här småsaker som egentligen är det 
inga världsgrejer man har lärt sig men sär småsaker, som ba… nu kommer jag inte på nånting 
men, men småsaker, som man har lärt sig, om produkter och om sånt som dom har tagit upp 

David Man lär sig mycket om USA, gör man 

Jenny A 

David Hade jag lite nytta av när jag var där 

Adam Det jag tänker på är snarare den här medvetenheten om alla vardagssaker som man alltid 
ser men som man inte lägger märke till men dom tar på re å så ba, (litet skratt) det är så det är 
liksom, och så är man medveten om det när man är ute i riktiga livet om man säger så. Å så bara 
a just det, de är ju en sån situation bla bla 

M Du tänker på situationer 

Adam A precis sociala situationer (litet skratt)  

M A 

Adam Det blir lite roligare, annars känner man börja garva (ohörbart) (litet skratt) 

M Finns det nåt annat man kan lära sig eller nåt kring budskap om det finns… Kanske är en 
knepig fråga att svara på… 

Anders Det kanske är just det här liksom, att dom… att dom har så pass mycket respekt för 
varann trots att dom är olika liksom, det är väl det som gör att Ross och Phoebe ändå kommer 
överens, att det är nåt slags underliggande respekt… Och jag har tänkt på det, det är nån gång då 
dom försöker lura Joey om nånting att Chandler har ett jobb i Tulsa och det blir nåt fel med 
tidsskillnaden å dom 

(spridda hummanden och fniss) 

Anders å dom (litet skratt) lurar honom där och sen så ber dom ändå om ursäkt i slutet, å säger 
förlåt vi ska inte göra narr av dig igen, eller säger vi ska inte på nåt sätt… Å då liksom, det är en 
av de få gångerna då dom ändå gör det men när dom väl gör det ber dom om ursäkt sen o vi 
tycker inte att du är dum liksom… Den här underliggande förståelsen trots att dom då 
förmodligen tycker att han inte är speciellt smart… Ee…  

M Vad tänker det ni om det i relation till typ… det som ni pratade om innan, era egna relationer, 
era egna liv, är det trovärdigt, eller sär… 

Adam eee… 

Ingrid Nä 

David Skulle jag göra narr av min polare som var dum då skulle jag bara liksom (litet skratt)  

Adam (skrattar 

David garva åt han efter, inte för att jag är sån som person men/som (?) jag skulle ta tillfället i akt 
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Adam Om man känner varandra jävligt bra så kan man ändå… sär till en viss nivå (litet skratt) 
reta varandra 

David Jo 

Adam Beror ju på hur det framförs. Min gamla barndomskompis, han är så fruktansvärt lik Joey 
på så många sätt, det är verkligen så sjukt kul när man sitter och kollar och känner det är så jävla 
Daniel, det är så jävla Daniel (litet skratt) känner igen så mycket grejer å… Vi har alltid haft en 
sån relation också, vi har alltid hållt på och retat honom, liksom men… På ett kul sätt inte på 
ett…  

Jenny A men det hör man också, det har man hört också, när man själv har sagt nånting eller 
gjort nånting, å ba nä men Gud hon kommer jag måste säga det jag måste baka bullar då är det 
nån som säger men gud vad du är Monica… mm aa.. så det har man ju hört, och det har man 
själv säkert sagt, gud vad Rachel du är 

(spridda skratt) 

Jenny Satt på det sättet kan man ju själv sätta ord på nåns personlighet via dom 

Adam (ohörbart) men a… får man ju lite perspektiv på saker och ting också och sen, satt om det 
är såna egenskaper som nån säger det till en själv, då kanske det hjälper en att få perspektiv på 
saker och ting för då har man sett det, man vet precis vad dom menar, annars är det svårt att se 
sina egna brister, eller vad det kan vara, olika sidor liksom, för då kan man ju liksom ta på det 
direkt liksom, kan leva med det (?) 

M Jag tänkte i relation till det, upplever ni att serien har påverkat er på nåt sätt, om den har 
lämnat några avtryck i era liv, då tänker jag framförallt man kan säga att våran generation har 
nästan vuxit medan den har gått om och om igen på teve, hur känner ni kring det, har den haft 
nån påverkan eller… a… 

Ingrid Känns som den försöker sälja in ett ideal, alltså jag är lite sär skeptisk mot det, eller jag… 
det är ju fejk liksom, jag tycker det är jätteunderhållande att titta på, men jag kan inte se nån 
verklighet i det… men a… Det är ju ett kul koncept som dom försöker sälja in, kanske säga ha en 
åsikt kring vänskap, jag vet inte… men just för att det är avskalat, det är så lite som man ser som 
är verklighet, så blir det på nåt sätt väldigt… svårt… att ta till sig förutom att det är humoristiskt 
och avslappnande och kul 

Jenny Jag har också tänkt på att dom, alla personligheter, dom är lite naiva, på nåt sätt, dom, 
Rachel, hon har ju sin lilla shoppingberoende, å liksom, aa, sen när dom andra kommenterar 
nånting hon säger, det känns som att hon är naiv, man blir smartare än dom, å man känner sig lite 
smartare… ee… satt, a jag kommer inte ihåg frågan… 

M Typ om serien har haft nån inverkan på ditt liv 

Jenny Nåt sånt kanske, att man liksom, att dom har känts lite naiva, varje person, trots… a dom 
har ju sina specifika personligheter, det finns nåt naivt i varje… Att dom tror på så mycket, å det 
är väl, som du sa (mot Ingrid) allt är ju fejk och det är det ju, men… på ett sätt är man själv är ju 
lite naiv, för jag, jag tror på den här film-kärleken, jag tror på det amerikanska, det är jättetöntigt 
jag vet, men liksom man vill ju att det ska vara så då blir man själv lite naiv, eee… satt det kanske 
blir nån slags dubbelhet där… 
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M Jag förstår vad du menar… E… jag tänkte också, kan man säga, förmedlar den här serien, jag 
har vart inne på det det tidigare och jag tänker på det igen och då tänker jag både på vardagslivet 
och typ existensiella frågor 

Adam Samhällsfrågor å sånt också…? 

M Aa (tvekande) överhuvudtaget 

Adam Jag har inte uppfattat det som så berikat av… 

Ingrid Berör dom inte lite, lite ämnen då och då, att sär vardagliga saker som till exempel, vilka är 
det som inte har pengar, typ Phoebe och Joey… 

Adam A just det, a 

Ingrid Och att dom sär, hela avsnittet handlar väl om att de inte kan följa med ut och äta på den 
dyra restautrangen som dom som alltid har pengar går till… Ibland är det lite sär religiösa prylar 
också, typ, nu kan jag inte komma på nåt bra exempel men 

David Jo ja kan 

Jenny Å djur, granarna, den här grejen, när hon inte, man får inte köpa fina granar för det är synd 
om dom… Sär små, onödiga grejer… 

Adam Men det är ju inga stora samhällsfrågor som kommer in alltså… eller på så vis…. 

David Men dom tar ju upp 

Ingrid (avbryter) Hennes vegetarianism den tas ju med men den hånas ju ganska mycket,  

Adam Aa 

Ingrid Den får ju aldrig en sär central roll, det jag kommer ihåg nu är när hon är gravid och börjar 
käka massa kött och det är typ legitimt, för att barnen vill ha det 

David Näe för att Joey skiter i att käka det 

Ingrid A så var det ja just det! 

Adam… just det (tid 45.47) 

Jenny Den är full med en massa samla-karma poäng 

David Mmm (fnissar instämmande) 

Jenny hela serien om sär, dom gör lite småsaker för varandra eller för världen, då känner dom sig 
bra så känner man sig bra som tittar 

David Men dom påpekar, jag vet inte om dom drog ett stort hån mot alla forskare, när han som 
bor under, vad heter han… Jag vet inte vad han heter, men han med kvasten som står där 

(spridda instämmanden) 

David så dör han en vacker dag och sen e… tror inte Phoebe på evolutionen å sen ska väl Ross 
bevisa det å sen  

Adam just det 
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David så säger hon det men att finns det inte en liten chans  

Ingrid just det! 

David att ni kan ha fel, å han ba, jätteliten bara och hon ba, ”huh! Jag kan inte förstå att du gav 
vika liksom” och bara ”du har ju precis släppt hela din tro” 

(spridda skratt, ”just det”) 

David å då säger hon det att alla forskare kan ha fel å man måste öppna sig lite och då kom lite 
kristna USA in  

(spridda instämmanden) 

David å då jag blev lite arg 

Adam Heckles… 

David Just det, Heckles.. Huckydock monkey (?) 

Ingrid, Adam, David (skrattar) 

M Blir man påverkad av sånt som dom säger, det där till exempel 

David Jag blev! 

Adam Det var i och för sig en grej som poppa upp i huvet då, det var Joey som sa till Phoebe, att 
för Phoebe vill ju vara sär vän med allt och alla 

David Göra goda gärningar? 

Adam Precis 

David Mm 

Adam Finns inge em 

David Osjälviska 

Adam Osjälviska gärningar liksom… Å sen så massa olika grejer å hon försökte motbevisa 
honom, o hon lyckades inte, det är sär när man tänker efter på sånt då när man tänker närmre på 
sån, då börjar man tänka efter lite själv också, liksom småsaker, då den var lite rolig, typ såna små 
saker poppar upp (?) 

M Vad säger ni andra, är det nåt som ni håller med om 

Anders Jag tycker att, just det där angående större teman och så, det finns ju inte, det är en del av 
seriens popularitet att dom är så pass liksom.., ee universella som dom ändå är, em, å just det där 
att det är kristna USA att det smyger sig in litegrann 

David Mm 

Anders Ee… det är ändå inte mycket man märker av det liksom  

David Just därför som serien är så pass bra också för att dom jämnar (?) ut det 

Anders A exakt… Så att jag tror att jag tycker inte att det finns så mycket och det har att göra 
med att det medvetet skalas bort 
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M Att vad medvetet skalas bort? 

Anders Sånt som sku.. kanske… 

Adam Ta ståndpunkt 

Anders A precis, ta ståndpunkt, nu kan man ju säga det är inte ståndpunkt att säga var en god 
människa, eller liksom, det är en ganska harmlös ståndpunkt 

Adam Det är det som är grejen, det är som Schweiz, dom säger inte så mycket (?) 

M Vänner är som Schweiz 

Adam Dom är bara så neutrala liksom, var bara den grejen jag menade, de är så neutrala i alla, 
dom tar ändå upp på ett seriöst sätt, det blir inte så jag tog till exempel Saw sex, kollade med en 
polare, skitvidrig film ee… asäcklig men skitsamma men den hade fan en jävligt stark poäng i ren, 
sär samhällskritisk grej 

David Det har typ alla dom dära, dom har typ gjort nåt dåligt, å det här är dåligt 

Adam Jag hade bara sett ettan innan, jag tänkte bara det är en fyra, har dom redan hunnit till 
fyran och sen sexan, okej vi kollar då, men det var en jävligt stark samhällskritisk punkt dom tog 
upp som var jävligt bra, och såna starka grejer den starka känslan man fick utav den poängen 
dom fick fram där det har jag aldrig känt när jag har kollat på Vänner, inte alls på samma sätt att 
man blir berörd, det är snarare sär aha-upplevelser än (ohörbart) vad är det som händer 

M Vad säger ni andra om det, att det inte finns något starkt budskap eller nån stark poäng om 
livet, sär… 

Ingrid Känns väl ibland kan det dyka upp men det känns mer som att det handlar om vardagliga 
saker, som hur man ska förhålla sig till varandra å man ska resonera men inte kring, jag försöker 
komma på om det ens är politik i nånting typ eller om dom pratar om det eller jag vet inte, jag 
kommer inte riktigt på nånting 

David Men alltså dom tar ju inte upp nåt sär, i USA till exempel vilken president det är, det är sär 
big news, och… enda gången dom har tagit upp det det var när Bill Clintons medhjälpare bodde 
granne och var snygg och hängde runt naken och dom fick hans pizza typ och sen att Chandler å 
hans chef drev nånting med Clinton, Bill Clinton, det är det enda de har tagit upp om liksom… 
presidenten eller nåt, det är ganska svagt och det är ändå ett av de stora grejerna i USA så dom 
lämnar ju ute rätt mycket om just hela livet så 

Adam Det är väl bara för att det ska vara så internationellt som möjligt, 

David Precis, precis! 

Adam Att dom ska kunna känna igen sig… 

Jenny Dessutom så bjuder dom ju in andra länder,  

Adam A just det ja 

Jenny I sina skämt, dom skämtar ju om Sverige och liksom å skämtar om olika länder å franskan 
när Joey ska lära sig prata franska dom bjuder ju in andra tittare, man känner sig ju lite, det är ju 
lite roligt när Phoebe låtsas vara svensk och heta Ikea, då blir man ju själv lite, å att dom ändå 
valde Sverige (ler) dom där producenterna, det känns lite speciellt 



 49 

Anders Det jag undrar över är den här grejen egentligen alla länder utom Sverige och 
Skandinavien, där dubbas ju allt, det är liksom tyska Vänner pratar på tyska och franska, jag 
undrar hur dom gjorde det där Vänneravsnittet när han skulle lära sig franska om dom tog 
spanska istället, eller nåt sånt där 

David Mm 

Anders Men visst 

Jenny A 

Anders  A absolut 

M Det kanske ni redan har svarat på, om serien utelämnar nåt men det verkar vara typ det  

David Allt det stora i USA, i princip… Men jag vet att t ex i Dubai så var Vänner skitstort å det 
tror jag inte hade vart så stort om det skulle varit att dom gick till kyrkan varje söndag och såna 
där grejer dom är ju muslimer hardcore-style där nere till exempel 

Adam Det är det där resten får man fylla i själv, fylla i vad dom säger  

M Jag tänkte bara säga en formfråga, klockan är kvart i sju, jag har många frågor kvar, vet inte 
hur länge ni orkar o vill va kvar, kan ni tänka va kvar typ 20 min till? 

Spridda svar, aa 

M Om ni måste sticka är det såklart bara att göra det.. En grej som jag undrar över, jag undrar 
om den här serien kan ge en tröst på nåt sätt? Alltså i olika situationer i livet, vilka som helst, 
enkla som svåra  

Anders Absolut, som han jag sa där med 3 vitaminpiller, jag tror absolut det kan göra det, jag tror 
det kan vara en väldigt stark verklighetsflykt på många sätt. Emm, McDonaldsformat av livet 
liksom… Faktiskt… Så jag tror att det kan a… kanske nästan vara lite skadligt för den som inte 
riktigt vet hur man ska… om jag tar det lite långt, jag tror att man kan bli väldigt beroende 
rentav om man råkar befinna sig i en plats i livet där man känner att man inte orkar med, det 
vanliga. Det var det intrycket jag fick av honom i alla fall.  

M Vad säger ni andra… Finns det nån tröst som nästan kan bli skadlig att hämta? 

David Asså jo men typ när Ross ligger med nån annna åsså har dom f ö den största fighten i hela 
Vänner-serien men hoppar man fram typ 2 avsnitt å tittar typ resten av serien så är det okej 
mellan dom och så kanske det inte e i real life, för att är du otrogen mot ditt fruntimmer så 
kanske hon drar, skiter i vänskapen med alla o sticker, hon kanske tar det så illa, då kanske man 
tycker fan jag ligger med nån annan så kanske vi blir polare efter tre avsnitt tänkte jag säga (litet 
skratt) 

(Spridda skratt) 

David Tre vecker… Det är väl lite fel egentligen, alltså det går så lätt, det är som du sa tidigare 
(mot Anders), att de e liksom allt löser sig liksom  

Anders A precis  

Davud vänta 3 minuter baa liksom, det är lite fel, det blev barnet på bussen liksom, byt avsnitt 
bara men det är okej 
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Anders (tid 55.31) Samtidigt som, just det där som du nämner, hur länge håller dom på med det 
där, går det i flera säsonger det där att Ross ff kör med ” we were on a break”  

David Han kör fan det till säsong 

(Spridda instämmanden, skratt) ”sista säsongen” 

Anders De e så asså? För då kan man ändå tycka, det är inte på kompensation på nåt sätt för att 
dom gör som dom gör men det är ändå lite kul att det ändå, att det liksom inte är helt raderat 3 
avsnitt senare, men jag håller absolut med 

David Det ligger ju kvar så men dom är fortfarande dunderpolare ändå liksom  

Anders Nä precis   

(Tystnad) 

M Som ni har sagt innan så är det som att den här serien utelämnar ganska mycket då, vad som 
skulle kunna hända typ i verkligheten, å stora frågor om livet, politik, eller Gud, vad tänker ni om 
det, du var inne på att det är världens populäraste serie, att den utelämnar 

David Det är väl just därför den är så populär som den är 

Adam Det är väl som med alla såna där, som dom brukar säga om gamla skräckfilmer, Hitchcock 
liksom, det är att han liksom inte visar det där, utan din egen fantasi får fylla i det där, det finns 
inget som kan bli så läskigt som din egen fantasi, det är samma princip där tror jag, du fyller i 
allting själv, det som fattas liksom, å då blir det så som du vill ha det, det är ingenting nån annan 
kan skapa åt dig 

M Intressant 

David Sen är det också så att dom visar i princip bara kamratskapen mellan dom här vännerna 
och det är som sagt nåt alla kan relatera till och det vill säga typ alla kan kolla på det och känna 
igen sig och den är lättkonsumerad som också har sagt och ba allt det gör ju att alla kan kolla på 
det, till o med alla som e 80 kan säkert förstå också, vet inte hur stora hus dom hade på den tiden 
(?) om man fick plats allihopa   

M Tänkte på det som du sa, då skulle man kunna säga att serien blir djupare för att den utelämnar 
det här? 

Adam Mm.. Eller just för att, alla internationellt så många som möjligt runt om i världen ska 
kunna relatera till den så tar dom ju bara sånt som… alla i hela världen kan relatera till… Alla 
förmodligen har nåt slags socialt liv med andra människor det är det dom fokuserar på och resten 
tar man in, George Bush dit å det där amerikanske hit och dit då tappar man helt plötsligt den 
närheten man hade för att man kan inte relatera till det i och för sig handlar det rätt mkt om det 
här också men ändå… Då… A 

David Dom har också lämnat ut ganska mycket om det vardagliga livet i just USA för att också 
då folk ska kunna relatera som att man behöver inte bo i USA för att förstå vad dom pratar om, 
helst engelska om man inte bor i Tyskland å så där men det är det enda man behöver kunna 

Ingrid Dom rör sig inte egentligen inte ens utanför lägenheten 

David Nä precis 

Ingrid Så man vet ju inte ett skit 
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Adam Och det är en sak som jag har lärt mig mycket av Vänner, engelska 

David, Ingrid A precis 

Adam Behöver inga subtitles, dom pratar så himla tydligt.. Så de är bra 

Ingrid Utbildningsradion  

Adam Å ha roligt på samma gång, kan inte blir bättre 

M Vad skulle du säga (till Jenny) 

Jenny Jag kan tänka mig att det finns ämnen i serien som många amerikanare kan sätta sig emot, 
jag tänker framförallt på Ross exfru som är lesbisk, och det måste ha varit, spec då på 90-talet när 
det spelades in i mitten på 90-talet, att det har verkligen, att det är så pass nytt, att det är många 
amerikanare som, dom religiösa sydstatsmänniskorna 

David Det var väl just därför dom valde att det var en tjej som var lesbisk för det är värre när en 
kille är bög 

Jenny, Adam (mm) 

Ingrid Å andra sidan så får ju bögar mer plats inom amerikanska serier som dom lesbiska  

David True… kanske inte på den tiden dock, jag vet inte i början av 90-talet alltså 

Ingrid Det var ingen överrepresentation av lesbiska heller! (litet skratt) 

David True… Men just att man tar det milt runtom  över hela världen om det är en tjej som är 
homosexuell, så skitsamma, hon är ändå inte med så mkt i serien kanske dom tänker 

Anders Nä precis, det är lite bi liksom karaktär i serien liksom 

David A! Bi 

Anders Bitema… (gör trumvirvelsljud) 

Jenny A! 

Anders Det var inte avsiktligt! (spridda skratt) 

M Jag tänker vidare om serien, vad asså vad ni tänker om deras liv som dom lever där, kan man 
leva så, nu tänker jag att nu är 

David Nej! Tänkte precis på det 

M Nu är ju nu i den åldern och jag också som dom var i den här serien i början, gör ni det, 
känner ni nån som gör det 

David Det är helt enkelt en fantasi som man skulle vilja leva i, liksom dom sitter där å så sitter 3 
av dom på Central Perk mitt på dan å ba läget, så kommer en till, skitmysigt, men vadå klockan är 
ett på en varadg, WHUT? Jag skulle inte kunna sätta mig på ett fik klockan ett på en vardag 
liksom, det funkar ju inte. Det är inte så att dom går dit på lunchrasten heller, då är dom lediga 
helt plötsligt, det tycker jag är lite dåligt, det blir man lite ledsen i ögat av, att det inte är så i 
verkligheten… Ge mig ett flexibelt jobb! 
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Jenny Ja men också det här med relationerna, känns som att dom verkligen är tillsammans hela 
tiden, å det är liksom dom som är vännerna  

David Aa 

Adam Mmm  

Jenny Dom har inte så många andra vänner, men så är det ju verkligen inte, det existerar ju inte 
att man alltid är med sitt liksom gamla gäng, utan man möter hela tiden nya och så, man har ju 
sina olika gäng överallt, det är väl det som  

Adam Man kan ju ha sin kärna liksom sen så kommer det ju å går väl troligtvis liksom andra 
liksom, det är väl inte så mycket så där 

Jenny Dom träffar ju varandra varje dag också tror jag 

Adam Nä eller fast inte 

David Det är väl när han är i Tulsa dom inte träffar Jag kan för mycket om den här serien! 

(spridda skratt) 

Jenny dom hänger ju i vardagsrummet 

Anders Det är sant, det kommer ju litegrann när Mike blir ihop med Phoebe att det inte går så 
bra för honom och Ross att komma överens där å dom ska sitta å dricka (?) 

(spridda skratt, instämmanden) 

Anders Men det är väl ungefär så långt som det sträcker sig, sen är det ju den gruppen liksom  

M Vad tänker ni om det som nånting soft, eller känns det deppigt, eller varken eller 

Jenny Bra tryggt, man önskar att man hade så 

Anders A 

Ingrid Det känns jättekonstigt, nä usch. Det är ju kul att kolla på men det känns så långt från 
verkligheten att 

David Det är väl lite det som är grejen också 

Adam (skrattar) Jag bor i lite sär semikollektiv själv å hänger med aa (?) 

David A i och för sig! 

M Jag tänker på att dom bor ganska bra, väldigt fint, jobbar som servitris… kan man göra det? 

Anders Jag har för mig att jag läste nån artikel om att för att kunna bo så som dom bor så skulle 
dom behöva vara miljonärer allihop  

David Jag läste faktiskt, jag var i the Village, det var som i Svenska Fastigheter här, och då var det 
liksom en ganska schysst tvåa var det, eller trea kanske, på lower west side blir det, och den kostar 
liksom 4 miljoner dollar… Å WHUT det är liksom obscena mängder pengar och det är liksom 
mitt på Manhattan så varför inte och tydligen så har ju Monica ärvt den där av sin mormor 

Adam just det  
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(spridda instämmanden) 

David Chandler det vete fan hur han fick lägenheten han hade ju iofs nån han bodde ihop med 
förut, sen när Joey sticker å köper en egen lägenhet av sin polare på Days of Our Lives, hur fan 
fick han råd med det liksom? Hur mycket pengar som helst, så mkt pengar lär ju inte han ha 
tjänat… Känns som vi prata om riktiga människor alltså! 

Jenny (skrattar)  

(spridda skratt) 

Adam (ohörbart) 

M Emmm… Jag har jättemånga frågor kvar, vet inte hur jag ska göra riktigt 

David Ta dom viktigaste 

M A det är frågan alltså. Jag tänkte på, var det nån skillnad å kollade på dom, om deras liv och så, 
upplevde ni det som mer realistiskt än nu 

Ingrid Kanske var svårare att syna det, man förhöll sig till det på ett annat sätt 

Adam Samtidigt så ser man flera grejer nu när man kollar på det nu än när man kollade på det 
innan men det går väl lite hand i hand a sär, att man blir mer vuxen man kan relatera mera nåt 
sånt 

M mmm 

Adam Livet gå i skolan var inte så jäkla problematiskt egentligen, kom hem, läxor, satte sig i soffa 
och kolla på Vänner o Greys (?) liksom det hände inte så mycket, finns inte så mkt att relatera till 

M mmm Ja, emm… Det är väl det, en grej som jag också undrar över, hur ni upplevde serien när 
ni var yngre och hur ni ser på den idag, om det är nån skillnad… 

David Den har blivit mycket roligare, att man kan följa den från avsnitt till avsnitt, 

Adam A precis 

David Vart lite strökollande när man var yngre 

 

Adam Missa man nåt avsnitt så hängde man 

David A då paja man inte … Så det är roligare nu. Jag säger nu för att jag kollar på det just nu. Ni 
kanske inte kollar på det lika aktivt  

Adam (skrattar lite) 

David Of course? 

Ingrid Jag kolalr inte på det just nu, går det på teve nu? 

(A) 

Ingrid Känns som man ser på nåt avsnitt ibland, men känns som man konsumerar ungefär 
likadant, att det har blivit som nån förströelsegrej liksom, tillgängligt,  
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Adam Mm Jag har ingen teve å sen så har jag inte fastnat för nån serie som Vänner på nåt sånt 
genuint sätt, jag har inte tyckt att nåt annat har vart såhär bra liksom, just förutom Vänner, man 
kan kolla så många gånger utan att tröttna (litet skratt) man förstår inte själv, varför tröttnar jag 
inte? Så det är… Då har man det på datorn, i mitt fall är det så, jag kollar på det jag vill kolla på 

Jenny Det är så tidlöst liksom 

Adam A 

Jenny Jag tror om 20 år om man visar om dom här avsnittten, dagens barn skulle säkert skratta åt 
kläderna; gud har dom på sig det där, men det skulle vara lika roligt tror jag. Man skulle uppskatta 
skämten liksom, det finns inget tidsbegränsat liksom 

Adam Som Beatles (skratt) 

Jenny Samma grej, samma problem varje decennium 

Anders Enda undantag när Ross har blekt tänderna, just kom jag på ”it’s 1999!” 

(spridda skratt) 

David ”It was a black light!” (?) 

Anders Alltså dels, det hör också till att det är så universellt att det är tidslöst 

M Sen undrar jag hur ni tänker kring karaktärerna i förh till er själva, om ni kan identifiera er med 
dom, vi har pratat mkt om det innan, om den fiktiva världen, men finns det nån slags 
identifikation på nåt sätt eller är det helt sär 

David Jag tror alla kan hitta sig själva på nåt sätt 

(spridda instämmanden) 

Ingrid Nä 

David Inte? 

Ingrid Vet inte vem jag skulle identifiera mig med riktigt 

Adam Men alltså det behöver inte vara just en å bara det 

David Nä 

Adam utan det kan vara nåra sidor hos en person å nåra hos en annan, lite man känner igen sig 
lite i alla, eller 

Jenny Absolut 

M Ja Å min sista fråga om det är nåt som jag har missat, nåt som nån vill tillägga 

David Jag tror du har täckt det mest faktiskt 

M Det jag mest undrat är, runt relaterat till det jag frågat om i början, vad som är attraktionen i 
serien och vad det är som lockar 

David För en själv eller alla? 

M För en själv 
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Adam hur tänkte jag? Du var på väg å kläcka nåt… 

David Jag tycker det är mest alla skämten, Ross efter 5e säsongen, då blir han, han är så här 
tragisk å liksom å man bara tycker synd om honom å så garvar man av bara helvet, det är när han, 
har skulle annulelra äktenskapet mellan han å Rachel å han gör aldrig det, å shit,  

(spridda skratt) 

David Just det den humorn hans karaktär får är helt sjukt jävla bra 

Adam Det är just den grejen jag brukar fastna för när det gäller serier å filmer, det är manuset, det 
är det viktigaste, de har verkligen lagt ner krut på det 

David Å sen att Joey är så jävla klockrent korkat också, ligger i sängen medans Ross å Rachel 
fightas, så säger Joey ”I think I need a new walk” det tar ju priset i dumhet 

Jenny Men det finns ett avsnitt som jag tycker visar varje personlighet så himla bra, är exakt så 
som jag ändå tycker… det är nån gång 4e 5e året jag tror det heter ”the one where everybody’s 
late” 

David Där dom ska klä på sig? 

Jenny A när Ross ska hålla nåt tal, och alla dom här skämten alla liksom säger, kolla på min 
klocka, dinosauriesvansen pekar på 12 alltså är det dags att gå, då visar det verkligen, det där är 
liksom han, å då gör ju alla, Rachel ska sätta på sig nån klänning  

(spridda instämmanden) 

å Phoebe får en stor brosch å sätter på sig å det avsnittet tycker jag verkligen visar varje 
personlighet så som dom är eller i alla fall, alla tänker olika, a den liksom spikar dom 
personligheterna  

Adam Visar att det händer (?) 

M Det låter som att en del av lockelsen skulle kunna vara att man känner igen karaktärerna att det 
finns en ingen känning kring dom kanske inte så mkt att man relaterat det till sitt eget liv nu 
menar jag inte att jag har svar, som lockelsen av en fikti värld som man får komma tillbaka till 

Ingrid Man får se dom göra deras grej…  

Jenny Eller att dom har gjort serien kommer på såna grejer, detaljerna, dinosaurieklockan 

Adam A såna små saker 

David Dinosaurieslips till jobbet 

Jenny Ja det blir som en krydda  

M Nu tänkte jag avsluta här….  

 

Bilaga 2: Frågeformulär 

1. Om ni kan börja med att presentera er med namn och vilket år ni är födda! 
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2. Jag tänkte börja med att fråga, ni har ju alla tittat på Vänner, i olika hög utsträckning, och 
tänkte börja med att fråga, hur mycket eller hur ofta har ni kollat på Vänner från det att 
den började gå på teve eller från det att ni började kolla? 
 

3. Vad var det som gjorde att ni började titta på serien? 
 

4. Vad är attraktionen i Vänner? Om det är något som lockar i serien, vad är det? Vad 
upplever du är det som lockar eller attraherar med Vänner? (ta fram bilderna? 
 

5. Vad betyder serien Vänner för er? 

6. Vad tänker och känner ni kring den här låten och introt till serien? 

7. Finns det något budskap i Vänner? 

8. Vad har ni lärt er av att titta på Vänner, om ni har lärt er något alltså? 

9. Upplever ni att serien har påverkat er på något sätt? Har serien lämnat några avtryck i era 
liv, jag tänker på att ni har typ vuxit upp medan den har gått på teve, har den haft någon 
inverkan på er? Hur då i så fall? 

10. Har ni använt er av serien på något sätt, i era egna liv? 

11. Vad upplever ni att serien förmedlar för kunskap eller frågor om livet – och då tänker jag 
brett, både vardagslivet och mer existensiella frågor? 

12. Kan serien Vänner ge en tröst på något sätt?  

13. Hur brukade ni titta på serien när ni växte upp? På teve eller video eller dvd, och vad 
betydde den stunden när ni tittade på serien? Var det något särskilt eller som en serie i 
mängden..? 

14. Vad tänkte ni om karaktärernas liv när ni kollade när ni var yngre – hur dom bodde, vad 
dom jobbade med, deras fritid och så? 

15. Vad tänker ni om deras liv? Kan man leva så som dom gör – jag tänker att nu är ni ju 
ungefär i den åldern som dom i Vänner var i början av serien, gör ni det, känner ni några 
som gör det, är det som en fantasi eller rimligt eller mittemellan eller både och? 

16. Hur upplevde ni serien när ni var yngre, och hur ser ni på den idag? Är det någon 
skillnad, eller ser ni på den på olika sätt? 

17. Vad tänker ni om dom karaktärerna i förhållande till er själva och dom ni känner – 
identifierar ni er med dom eller är det ren fiktion..? 

18. Sist nu tänkte jag bara fråga – är det något jag har missat, något som nån vill tillägga? 
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