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Abstrakt 

I den här studien undersöker vi hur några amerikanska situationskomedier (komediserie med 

fokus på roliga situationer) uppfattas av en ung svensk publik. Vi har fokuserat på kortare klipp från 

fyra olika serier (ett klipp från varje), då det är lättare för publiken att koncentrera sig på ett tema 

men ändå för oss att se en skillnad mellan olika serier. Serierna vi har använt oss av är Two and a half 

men, The Fresh prince of Bel Air, How I met your mother och Friends (Vänner). 

Vårt material består av klipp från fyra amerikanska sitcoms (situationskomedi). Metoden består 

dels av en webbenkät för vanliga tittare och analyser av svaren och klippen (delar av avsnitten). Som 

hjälp har vi använt oss av tidigare forskning om sitcoms och programmens egna hemsidor. 

Resultatet visar att många tittare stör sig på faktumet bakgrundsskratt även om det kommer från 

en livepublik, det visar också att serier som har en hög faktor av igenkänning var lättare för publiken 

att förstå. Ju lättare det var för tittaren att identifiera sig med en karaktär eller situation desto lättare 

var det för denne att förstå. Vi skapade också en presentation för att visa på olika skillnader och 

likheter mellan svaren. 

Som övergripande slutsats kom vi också fram till att dialog och karaktärer spelar en väldigt viktig 

roll, kan inte tittarna förstå skämten blir det svårare att förstå själva situationen. Med tanke på att 

den unga generationen i Sverige tittar mycket på TV har detta medfört en bättre förståelse till det 

som visas på TV och till det engelska språket som sådant. 
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Inledning och problematisering 
Under uppväxten är det många unga svenskar (med unga svenskar menar vi personer som bor i 

Sverige, pratar svenska och är mellan 15 och 35 år) som ser på tv och komedier då det oftast ses som 

lättare underhållning. När vi växte upp var vi inga undantag, vi tittade på serier som Friends (Vänner), 

The Fresh Prince of Bel Air, The Nanny, Saved by the Bell (Pang i plugget) och The 70’s Show detta har 

nu fört oss till frågor som “förstår vi (som svenskar) verkligen allt som de antyder i serierna?” och 

“Finns det skämt som vi missar?” 

Anledningen till att vi har dessa frågor beror på att de amerikanska komediserierna oftast visas på 

kommersiella kanaler i Sverige och enligt MediaCom är TV3, TV4 och Kanal5 ungefär lika vältittade av 

målgruppen alla (kvinnor och män) 15-25 år och kanalerna har dessutom var för sig 35% mer tittare 

än SVT1 och SVT2 tillsammans (mediacom.se, 2011-05-27). Men också för att ungdomar nu förtiden 

är mer mediemedvetna då de använder många olika sorters media utan att själva riktigt vara 

medvetna om det. Ungdomar väljer många gånger media framför något annat (som att se på TV eller 

film istället för att läsa en bok), dessutom ser inte TV tittandet ut som det gjorde för bara några år 

sedan. När TVn introducerads samlades hela grannskap för att se samma program, för några år sedan 

satt människor för sig själva framför TV-apparaten och nu sitter ungdomarna ofta framför datorn och 

streamar TV via dator och mobil istället (det är så här vårt mediesamhälle ser ut idag, vilket gör det 

lättare att komma åt de engelskspråkiga serierna). Plus att vi själva nu är på väg in i vuxenvärlden och 

vi började fundera på var vi fått våra värderingar ifrån. Om de program vi såg som barn har lärt oss 

något som de inte var menade att göra, har vi tolkat det amerikanska budskapet på ett försvenskat 

sätt? Eller om vi har blivit upplärda på ett sådant sätt att vi förstår vad som är seriernas tänkta 

budskap? Dessa frågor ville vi ha svar på och det fick oss att börja undersöka mer i ämnet. 

Det första vi gjorde var att ställa oss frågan ”Finns det någon skillnad på amerikansk och svensk 

humor?” och om det fanns vilken i så fall (anledningen till detta är att både USA och Sverige har 

samma video mönster igenkänning, då Sverige tillhör Västeuropa), men insåg ganska snart att detta 

var en väldigt stor fråga som vi inte hade möjlighet att undersöka under den korta tid vi hade på oss. 
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Syfte 
Vi valde att analysera och forska inom tv-branschens amerikanska sitcoms (situationskomedier1). 

Orsaken till att vi valde att fördjupa oss i just amerikanska sitcoms är för att vi ville förstå hur de 

uppfattas av oss själva och den svenska befolkningen (trots att de är gjorda för en amerikansk 

befolkning). Vi blev nyfikna på den popularitet som just de amerikanska situationskomedierna har för 

tillfället i Sverige och vad den svenska publiken egentligen tycker om serierna. Ytterligare en 

anledning till att vi valde sitcoms är för att de började i radio2 men övergick till TV i början på 1950-

talet och i detta arbete ville vi jobba med det visuella mediet, TV3. 

 

Enligt David Horowitz (2007) finns det inga genuina sitcoms då de inte handlar om själva situationen 

utan om karaktärernas reaktioner till olika situationer. Men inte vilka karaktärer som helst, nej det 

måste vara en speciell karaktär för att det ska vara kul. Därför ville vi få en inblick i hur olika sitcoms 

använder sig av situationer, språk, och karaktär igenkänning. 

Forskningsfråga 
Hur uppfattar unga svenskar amerikanska sitoms? fick bli vår huvudfråga (och därmed vårt 

forskningsproblem). För att kunna undersöka detta närmare behövde vi smalna av frågeställningen 

ytterligare något och kom då fram till ”Förstår vår målgrupp vilka situationer som presenteras i olika 

sitcoms?” och ”Hur uppfattar enkätdeltagarna de skämt som presenterats?” som vi tyckte ringade in 

precis det ville få reda på. 

  

                                                           
1
 menas med komediserier som är ca 20-30 minuter långa, producerade i USA för en amerikansk publik och bör 

handla om en rolig situation. 
2
 Vilket intresserade oss som studenter på Radioproduktion i Nya Medier vid Luleå Tekniska Universitet 

3
 Då vi båda riktade in våra studier på just television och film under tiden då detta arbete skrevs 
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Tidigare forskning 

Det här kapitlet presenterar vad vi definierar som en amerikansk sitcom (situationskomedi) och vad 

andra har skrivit om amerikanska sitcoms tidigare. Vi kommer även att presentera lite fakta om de 

serier vi valt och inledningsvis hittar du även lite amerikansk tv-historia, då vi inte hittat så mycket 

forskning om just hur unga svenskar uppfattar amerikanska sitcoms (detta nämns i teorikapitlet). 

Den amerikanska TVns uppkomst 

Television introducerades till de amerikanska hemmen under 1940-talet, då fanns det bara tre tv-

kanaler4(Barnouw 1990) och i slutet på 1948 sände de till mindre än 3 procent av befolkningen5. 

Under 1952 ökade antalet till 53 procent av befolkningen delvis på grund av situationskomedins 

framväxt i tv. När situationskomedierna introducerades på 1950-talet var det ofta populära radio 

shower (som också de var sitcoms) som var omgjorda för att passa i tv, men eftersom allt som 

gjordes kom från den Amerikanska östkusten och teaterdistrikten, var det mer som att sitta och titta 

på en pjäs jämfört med vad vi (världens befolkning) är vana vid nu6. 1951 kom den första riktiga 

sitcomen som liknar de vi har idag, det var I Love Lucy, som var den första showen att filmas (spelas 

in) framför en livepublik (vilket gjorde det möjligt för tv kanalen att reprisera avsnitten med god 

kvalitet). Serien blev också den största hiten under 19507 i USA ända fram tills den lades ner år 1957 

(imdb.com, 2011-04-14) och har repriserats ett antal gånger sedan dess. (Barnouw 1990) 

Formen från I Love Lucy till dagens serier har inte ändrats speciellt mycket, däremot så har innehållet 

gjort det8. Det första situationskomedierna handlade om vuxna och de var gjorda för att vuxna skulle 

förstå skämten, under mitten/slutet på 1950-talet gick tv kanalerna över till att göra sitcoms med 

barn för barn. (Barnouw 1990) Under 1961 uppstod ett nytt fenomen med The Dick Van Dyke Show 

(där Mary Tyler Moore spelade hans fru), The Dick Van Dyke Show, och senare The Mary Tyler Moore 

Show som hade premiär 1970, var intelligenta sitcoms. Tidigare hade sitcoms varit ganska 

ointelligenta och riktat sig till en yngre publik utan utbildning (och hemma fruar). Men med The Dick 

Van Dyke Show blev karaktärerna mer som människor och Dick och Mary blev föräldrar som man 

kunde se upp till, de blev de första förebilderna för föräldrar på TV. Och med Mary Tyler Moore 

skulle detta ändras ytterligare lite till, då kvinnor fortfarande setts som lite dummare än männen. 

Serien (The Mary Tyler Moore Show) handlade om en kvinna som stod på sina egna ben, hon hade ett 

jobb och var nyligen skild, hon sågs inte som ett offer hon var ledaren9. 

                                                           
4
 ABC, CBS & NBC, dessa tre kanaler finns alla kvar än idag 

5
 RETMA statistics från 1953 (introducerad av Robert Shaynes under föreläsning på Chapman University 31 

Mars 2011) 
6
 Robert Shaynes föreläsning om Televionshistoria på Chapman University 31 Mars 2011 

7
 Robert Shaynes föreläsning om Televionshistoria på Chapman University 17 Februari 2011 

8
 Robert Shaynes föreläsning om Televionshistoria på Chapman University 31 Mars 2011 

9
 Robert Shaynes föreläsning om Televionshistoria på Chapman University 31 Mars 2011 
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Vad är en sitcom (situationskomedi)? 

Ordet sitcom är en förkortning av Situation Comedy (Situationskomedi), och är en genre inom den 

manusbaserade tv-produktionen (detta arbete tar del av den amerikanska). Det handlar ofta om en 

grupp människor, som består av antingen en familj, en grupp nära vänner eller arbetskollegor, i deras 

vardag. Med tanke på hur dessa grupper är konstruerade ser publiken dem oftast i hemmiljö eller på 

jobbet. Förr centrerade handlingen mer runt småstaden och kärnfamiljen medans det nu är allt mer 

förekommande med storstaden och singelliv som centrum för komedin. (Atkinson 2009) Ordet 

situationskomedi kommer ifrån hur programmen är uppbyggda runt att det ska vara roliga 

situationer som uppstår i karaktärernas vardag. De humoristiska scenerna uppstår när karaktärerna 

finner sig själva i en ovanlig/obekväm situation. Kärnan i serierna är oftast att karaktärerna finner sig 

i samma situationer program efter program. En annan utmärkande del av situationskomedier är 

bakgrundsskratten. (Andersson & Bjerkhaug 2010) 

I början när situationskomedierna uppfanns spelades de in framför en livepublik. (Barnouw 1990) Nu 

mer alternerar serierna mellan att antingen ha en livepublik eller pålagt skratt i efterhand (serierna 

väljer ofta en av metoderna för alla programmen, även om vissa kombineras). (Andersson & 

Bjerkhaug 2010) 

Mary M. Dalton och Laura R. Linder beskriver en definition av sitcoms ur ett produktionsperspektiv så 

här: ”Emedan situationskomedier kan definieras genom deras struktur – trettiominutsavsnitt, 

fotograferade i en trekamerastudio framför en ”live” publik, och uppbyggd runt situationen inuti 

programmet – har termen blivit ifrågasatt, speciellt de senaste åren.” i boken The Sitcom Reader – 

America Viewed and Skewed. (2005, se Atkins 2009) 

Vanligen är programmen ca 20-30 minuter men det finns även de som är mellan 45-55 minuter långa. 

Situationskomedierna blir ofta en överdriven spegling av verkligheten då det oftast drivs med 

situationer som uppstår i vardagen enligt Mattias Andersson & Simon Bjerkhaug (2010). En sådan 

situation skulle kunna vara att någon av karaktärerna har börjat dejta en kille som beter sig som en 

hund eller när korkade blondinen lyckas vinna över de två smarta karaktärerna i bartrivia (frågesport, 

som trivial pursuit, i en bar). Karaktärerna måste inte bara bete sig som normala människor (vad som 

är normalt i det här fallet/arbetet var att karaktären smälter in i mängden och omgivningen, gett i 

serien) utan även enligt de sociala koder som gruppen själva sätter upp (medvetet eller omedvetet) 

om karaktären ifråga inte uppnår detta framställs denne som avvikande från normen. Serierna 

(programmen) gör ofta satir av det samhälle som serierna (programmen) speglar i och med den 

eftersträvan av norm som de har (Andersson & Bjerkhaug 2010). Sitcoms har haft olika innehåll och 

historiska aspekter, dessutom har varje tv-serie en egen kulturell aspekt10, därför fungerar det enligt 

Mattias Andersson & Simon Bjerkhaug (2010) bra att studera sitcoms11. Enligt David Horowitz (2007) 

finns det två sorters komedier: de som är roliga och de som inte är det (anses som tråkiga av 

publiken). Detta förklarar Anna Pettersson i avsnittet ”Reflektioner kring humor och komik” i Den 

skrattretande teatern: ”Humor är beroende av gemensamma referensramar och publikens 

                                                           
10

 Robert Shaynes föreläsning på Chapman University 24 Mars 2011 
11

 för att få en inblick i vilka sociala regler och koder som har gällt, eller gäller, under olika tidsperioder. 
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förväntningar på vad den ska få se.” (2009, se Atkins 2009) 

Tillsammans med den klassiska uppsättningen av sitcoms: familjen, påpekar Horowitz (2007) också 

att idealt för producenten ska en komediserie sända minsta 100 avsnitt, om dessa sedan är roliga för 

tittaren eller inte är egentligen ganska orelevant. 

Keith Selby och Ron Cowdery har i How to study television (1995) listat de kriterier som de anser helt 

eller delvis måste uppfyllas för att en serie ska kunna klassas som en situationskomedi: 

1. Halvtimmesformatet (att varje avsnitt är en kommersiell halvtimme) 

2. Användningen av vanliga situationer så som hem och familj eller arbete (de återkommande 

“hemma” områdena, som puben i How I Met your Mother eller caféet Central Perk i Friends) 

3.  Det begränsade galleriet av rollkaraktärer (få huvudkaraktärer, som en liten familj, ett litet 

gäng vänner, men använd gärna många gästskådespelare) 

4. ”Problemet” som varje vecka leder till humoristiska situationer (vardagssituationen som går 

överstyr) 

5. Berättelsernas episodiska natur (varje avsnitt är avslutande, ofta lyckligt, som tittare behöver 

man inte slaviskt sitta och titta på varje avsnitt i serien för att förstå handlingen) 

6. Deras (berättelsernas) grund i delade upplevelser (referensramarna som karaktärerna delar 

med tittarna) 

(Atkinson 2009) 

Eden Atkinson påstår att även om traditionella motiv har bytts ut mot nya så är situationskomedin på 

flera sätt en arketypisk genre vars format inte har förändrats väsentligt. Till skillnad från valet av 

ämnen som alltid tycks stå i relation till tid och rum samt att den alltid tycks svara mot det rådande 

sociala konventionsmönstren. Förr var hemmet, småstaden och kärnfamiljen de givna 

skådeplatserna – numera är det jobbet, storstaden och singellivet, alternativt styvfamiljen. Även om 

den har tagit ny skepnad är familjen fortfarande ett bestående motiv. (Atkinson 2009)12 

De svenska kanalerna 
Både TV3 och Kanal5 sänds från England (London) (tv3.se, 2012-02-02, viasat.se 2012-10-01 och 

kanal5.se, 2012-02-02) Dessa två kanaler har genom åren varit de TV-kanaler som sänt mest 

amerikanska serier, men den senaste tiden har även TV4 också börjat sända en del sitcoms och 

dramaserier från USA. Vi har i detta arbete därför bestämt oss för att använda serier som första 

gången de visades i Sverige, visades de på antingen TV3 eller Kanal5, då vi ville få en variation av lite 

äldre och lite nyare serier från samma (“beprövade”) kanaler.  

 

Fresh Prince i Bel Air - Kanal5 (sändnigs period 1990-1996) 

Friends (Vänner) - Kanal5 (sändnings period 1994-2004) 

                                                           
12

 För ett perspektiv om svenska sitcoms av Fredrik Wikingsson kan du läsa artikel: Sitcoms på svenska – därför 
funkar de inte. Publicerad: Aftonbladet, 2003-03-06 (http://aftonbladet.se/nojesbladet/article10347935.ab) 

http://aftonbladet.se/nojesbladet/article10347935.ab
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Two and a half men - TV3 (sändnings period 2003-pågående) 

How I Met Your Mother - TV3 (sändnings period 2005-pågående) 

TV3 

1987 lanserade nuvarande MTG (Modern Times Group, tidigare Kinnevik TV & Media) en ny kanal i 

Sverige, Danmark och Norge, nämligen TV3.13 Det blev den första kommersiella kanalen (första 

kanalen utanför public service) på svensk TV14 och blev startskottet för det då nybildade MTG. 

(mtg.se, 2012-10-01) Detta möjliggjordes på grund av att Viasat Broadcasting UK då kunde 

distribuera kanalen via satellit-TV och kabel-TV näten från London, samt till parabol mottagare i 

Skandinavien runt 1990. (mtg.se, 2012-10-01 och viasat.se 2012-10-01) Det var också under den 

tiden som MTG, Visat och TV3 lyckades bryta det monopol som Public Service-bolagen hade på TV. 

(viasat.se, 2012-10-01) 

“Lanseringen av TV3 blev också fröt som växte till en helt ny bransch i 

Skandinavien – den reklam-TV-bransch som inkluderar företag för produktion av 

program och reklam, liksom för textning och dubbning.” (mtg.se, 2012-10-01) 

Under sina första år i branschen “Kommersiell TV” som höll på att skapas i Skandinavien var 

TV3 en pan-Skandinavisk station15, men år 1990 bryter sig Danmark loss och får sitt eget 

TV3 året där på följer Norge efter. En TV3 kanal hade nu blivit tre.(mtg.se, 2012-10-01) 

Ungefär ett årtionde efter uppstarten av TV3 köps MTG ut från Kinnevik koncernen (och 

hamnar på börsmarknaden både i Stockholm och New York) och de utvidgar TV3 utbudet 

ytterligare till Baltikum. (mtg.se, 2012-10-01) 

Viasat och MTG är de första at introducera HD-TV och 3D utbud i Sverige (viasat.se, 2012-

10-01), första HD-versionen av TV3 i Sverige lanserades i början av 2011. (mtg.se, 2012-10-

01) 

Enligt MTGs hemsida utgör TV3 “kärnan av Viasat Broadcastings varumärken, tillgängligt i 

Skandinavien, Baltikum och Ungern (som Viasat3). Det är ett varumärke för underhållning 

och dess inriktning kan variera i respektive land. Generellt är TV3 viktat mot kvinnliga 

tittare.” (mtg.se, 2012-10-01) 

Kanal5 

Under namnet Nordic Channel började Kanal5 sända redan 1989 därefter har kanalen bytt namn ett 

antal gånger innan de kom fram till det nuvarande namnet “Kanal5” år 1996. (kanl5.se, 2012-02-02) 

Sedan 1991 ägs kanalen av det brittiska bolaget SBS Broadcasting Network Ltd., som även äger C 

More kanalerna (förre detta Canal Plus). Den 22 januari 1998 flyttade SBS kanalens utsändningsplats 

                                                           
13

 För att se TV3s logga genom åren kan du besöka: http://www2.tv-
ark.org.uk/International/scandinavia/tv3.html 
14

 Med det menar vi den första kanalen att sända reklam (trots förbudet mot reklam på TV i Skandinavien) samt 
att det var den första privatägda TV kanalen i Sverige 
15

 En kanal som sändes samtidigt i Sverige, Danmark och Norge 

http://www2.tv-ark.org.uk/International/scandinavia/tv3.html
http://www2.tv-ark.org.uk/International/scandinavia/tv3.html
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från Sverige till London i Storbritannien. (kanal5.se 2012-02-02)I och med flytten lanserades en rad 

nya program och kanalen är tydliga med sin målgrupp (som är alla i åldern 15-44) samt deras mål 

med kanalen: 

“Kanal 5 är en av Sveriges största tv-kanaler och vi har ett tydligt mål - vi ska 

erbjuda roligare tv - inga debatter, inga nyheter och ingen tråkig 

konsumentjournalistik.” (kanal5.se, 2012-02-02) 

På SBS hemsida skriver dem istället så här: 

“Kanal5 är Sveriges roligaste TV-kanal och har funnits sedan 1989. Här finns de svenska 

programmen som alla pratar om, de tyngsta amerikanska serierna och de roligaste 

sitcomserierna. Målgruppen är alla i åldern 15-44. På Kanal 5 är det aldrig tråkigt.” 

(sbsmediagroup.se) 

Om serierna 

Two and a half men 

2003-nutid, CBS (avsnitt 14, säsong 6: “David Copperfield Slipped Me a Roofie”) 

Bröderna Charlie och Allan Harper är varandras motsatser men formar ett bra team, då nästan det 

enda de har gemensamt är deras misstycke mot deras dominanta, kyliga mamma, Evelyn. Serien 

börjar med att Allan (som är en ordentligt vårdad kiropraktor och kontroll-freak) blir utkastad från 

huset av sin manipulativa fru Judith och flyttar in hos sin storebror. Charlie frilansar som jingel 

kompositör medan han lever det goda ungkarlslivet i sitt luxuösa strandhus när han låter Allan och 

hans unga, lata son (som bor hos både Allan och Judith) flytta in temporärt efter Allans skilsmässa 

(imdb.com, 2011-04-14) 

Kanalen CBS (Columbia Broadcasting System) som sänt programmet beskriver serien så här: “It's a 

comedy about men, women, sex, dating, divorce, mothers, single parenthood, sibling relations, 

surrogate families, money and, most importantly, love. More specifically, it's about the lives of two 

brothers, one brother's son, and the many women who surround them.” (cbs.com 2011-04-14) 

Vi valde att använda delar av avsnitt 14 från säsong 6: “David Copperfield Slipped Me a Roofie” som 

handlar om att Alans flickvän Melissa anordnar en överraskningsfest för Alans 40-åriga födelsedag, 

som slutar i katastrof. Efter att hans familj (Berta inkluderad) varit elak mot honom under hans 

överraskningsfest bestämmer sig Alan för att flytta in hos sin flickvän, Melissa (Kelly Stables) och 

hennes mamma. Just som Alan börjar känna sig som hemma i den nya kärleksfulla miljön testar han 

några av Melissas mammas spetsade bananbröd, strax efter upptäcker Melissa Alan och hennes 

mamma i en pinsam position. Under tiden har Charlie förvånats över att han saknar Alan samtidigt 

som Jake knappt märkt att han har varit borta. (cbs.com 2011-04-14) 

Klippet som vi har analyserat handlar om just Allans födelsedag och överraskningsfesten, men även 

små delar av konsekvenserna. (avsnittet sändes 2 februari 2009) 
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The Fresh Price of Bel Air 

1990-1996, NBC (avsnitt 1, säsong 2: “Did the earth move for you?”) 

Familjen Banks är en högt respekterad afroamerikansk familj som bor i Bel-Air, Kalifornien, de 

välkomnar en tonårssläkting (Will Smith) från Philadelphias gator med halvöppna armar. (imdb.com 

2011-04-14) Han är full av charm, och avväpnar familjen med sin gatusmarta humor, idén är att få 

Will att bli en ansvarsfull och mogen man, men det är inte Will riktigt redo för än, han har nämligen 

andra planer för sin visit. (warnertv.com 2011-04-14) 

När hans mamma skickar honom till släktingarna Banks från Philadelphias innerstad är det inte bara 

Will som får ett nytt liv, utan alla får sig en överraskning (imdb.com 2011-04-14). Den officella 

hemsidan för programmet beskriver det så här: 

“They will ‘straighten him out and teach him some good old-fashioned values,’ but 

Will soon takes his rightful place as The Fresh Prince of Bel-Air.” (warnertv.com 

2011-04-14) 

Detta har gjort serien till en humoristisk oförutsägbarelse till underhållning. (warnertv.com 2011-04-

14) 

Vi valde att använda delar av avsnitt 1 från säsong 2 “Did the Earth Move for You?” som handlar om 

att Kalifornien och Bel-Air träffas av en jordbävning när Will är med sin dåvarande flickvän Liz på väg 

till en middag med familjen, vilket gör att de blir inlåsta i familjen Banks källare. Jordbävningen 

orsakar också att andra konstiga saker händer i familjens kärleksförhållanden. (warnertv.com 2011-

04-14) (avsnittet sändes 9 september 1991) 

Klippet vi har valt att analysera är en sekvens om hur Will hanterar att sitta inlåst med sin flickvän i 

källaren. (avsnittet sändes 9 september 1991) 

How I Met Your Mother 

2005-nutid , CBS, (avsnitt 13, säsong 6 “Bad News”) 

Året är 2030, och tittaren befinner sig i arkitekten Ted Mosbys vardagsrum där han berättar för sin 

dotter och son om hur han träffade deras mamma (imdb.com 2011-04-14). Berättelsen börjar 2005 

då Teds bästa vän Marshall Eriksen bestämmer sig för att fria till sin flickvän Lily Aldrin. Från det 

ögonblicket inser Ted att han är tvungen att skynda sig för att hitta sin sanna kärlek. Till sin hjälp att 

hitta denna kvinna har han sin ungkarlsvän Barney Stinson. När Ted först möter nyhetsreportern 

Robin Scherbatsky tror han att det är kärlek vid första ögonkastet, men det visar sig att Robin skulle 

bli en väldigt bra vän till Ted och familjen (då hon är refererad till som faster Robin av barnen) 

(cbs.com 2011-04-14) Under seriens gång får tittarna (och barnen) följa med i Teds berättelse om hur 

han mötte sin sanna kärlek, barnens mamma.(imdb.com 2011-04-14) 

Vi har valt att analysera avsnitt 13 från säsong 6 (Bad news), där Marshall och Lily (som fortfarande 

inte är gravid efter att ha försökt länge) går till en fertilitetsläkare för att se om det är något fel på Lily. 

Då läkaren konstaterar att Lily är väldigt fertil blir Marshall orolig, han rusar hem för att få vara 
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ensam men upptäcker att hans föräldrar kommit på ett oannonserat besök. Under tiden har Robin 

påbörjat sitt nya jobb på World Wide News som en researcher och upptäcker att hennes gamla 

arbetskollega (de var båda nyhetsankare tillsammans) Sandy Rivers är presentatör för ett av 

programmen som sänds. Sandy visar personalen en hel rad med pinsamma klipp fån hennes tidigare 

jobb. (cbs.com 2011-04-14) 

Klippet handlar om att Marshall tror att han är problemet till att han och hans fru Lily inte kan få barn 

(då de försökt ett tag utan att lyckas) efter ett möte med fertilitetsläkaren. Samtidigt som Robin får 

det mycket pinsamt på sitt nya jobb på nyhetskanalen World Wide News. Hennes arbetskollega 

känner igen henne från ett nyhetsinslag som hon har gjort där hon ramlar och hamnar i hästskit. 

(imdb.com 2011-04-14) (programmet sändes 3 Januari 2011) 

Friends (Vänner) 

1994-2004, NBC (avsnitt 7, säsong 9: “The One With Ross’s Inappropriate Song”) 

Sången “With a little help from my friends” (skriven och framförd av gruppen Beatles) skulle enkelt 

översätta den 30 minuter långa komediserien Friends (tv.com 2011-04-14). När serien börjar möts 

tittarna av att karaktären Rachel Green kommer inspringande på caféet Central Perk i en 

bröllopsklänning, det visar sig att hon lämnat sin fästman vid altaret (imdb.com 2011-04-14). Central 

Perk är ett café i området där vännerna i Friends bor och också en mötesplats för samma personer. 

Serien handlar om ett gäng vänner som bor på Manhattan i New York, vänner består av Rachel Green 

som söker efter ett jobb nästan hela serien, Ross Geller som är en nyskild paleontolog agerar som 

gruppens nörd och astronomivetare, (Ross syster och Rachels bästa kompis) Monica Geller-Bing är 

kock och gifter sig under seriens gång med Ross bästa kompis Chandler Bing som jobbar med 

datastatistik innan han byter till att jobba på en reklambyrå (imdb.com 2011-04-14), Chandlers 

rumskamrat, skådespelaren Joey Tribiani och den udda men älskvärda massösen Pheobe Buffay. 

Vännerna hjälps åt att klara sig igenom livets svåra situationer (tv.com 2011-04-14) som tex 

yrkeskarriär, kärleksliv och vänskap. 2004 avslutades serien som hade sänts under tio år och lämnade 

en spin-off serie kallad Joey (med huvudkaraktären Joey Tribiani från serien) efter sig. (tv.com 2011-

04-14) 

Avsnittet “The One With Ross’s Inappropriate Song” (avsnitt 7, säsong 9) handlar om att Joey har 

tjänat ihop för mycket pengar för att kunna gömma dem (för sig själv då han annars slösar bort dem). 

Monica föreslår att investera pengarna i en fastighet, så som (Monicas förra pojkvän) Richard vars 

lägenhet som är till salu. Chandler gör Joey sällskap när han ska gå och kolla på den. Väl där hittar de 

ett videoband som är markerad med namnet Monica. Samtidigt hjälper Rachel, Phoebe att 

förberedda sig inför sin första middag med pojkvännen Mikes föräldrar, som är prydliga och tillhör en 

högre klass. Trots sina försök förstår föräldrarna vart Phoebe kommer ifrån och fattar då inte tycke 

för henne men det bryr sig inte pojkvännen Mike om. Under tiden är Ross den första som får dottern 

Emma att skratta, vilket mamma Rachel missar då hon var borta för att hjälpa Phoebe. Detta gör att 

Rachel blir avundsjuk tills hon får reda på hur Ross fick Emma att skratta. Han sjöng en rapplåt för 
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henne som handlar om att män gillar stora kurviga rumpor, vilket är inte anpassat att sjunga för små 

barn. (imdb.com 2011-04-14) 

Klippet som vi valt från detta avsnitt är när Ross sjunger för dottern Emma för att få henne att skratta 

för första gången. Vilket (mamma) Rachel missar och blir avundsjuk tills hon får reda på hur Ross fick 

henne att skratta (genom att sjunga en olämplig rapplåt) och blir då istället arg på honom. Klippet 

handlar också om när Rachel senare försöker få dottern att skratta men misslyckas med allt hon 

testar. Sista utvägen är att hon sjunger samma rapplåt som Ross gjorde och det får Emma att skratta. 

Då inser Rachel att det enda sättet att få Emma att skratta är att sjunga den olämpliga rapplåten om 

stora rumpor. (avsnittet sändes 14 november 2002) 
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Teori 
Det här kapitlet innehåller vad olika forskare har skrivit om sitcoms och hur många människor pratar 

om sitcoms. 

Det finns en del forskning om just sitcoms och andra tv program och vi har tagit del av och använt oss 

av några som en del av detta arbete. Då vi fokuserat på hur unga svenskar (15-35 år) uppfattar just 

amerikanska sitcoms fanns det tyvärr inte så mycket om just detta. Däremot har vi hittat forskning 

om hur människor pratar om sitcoms, vad sitcoms är och en artikel som behandlar själva ordet 

sitcom, huruvida det stämmer eller inte, Sitcoms? Wrong name? (Horowitz 2007) och Status i sitcoms 

(Andersson & Bjerkhaug 2010). Sitcoms? Wrong name? (Horowitz 2007, är en vetenskaplig artikel 

som) handlar om vad en sitcom är och huruvida den borde heta sitcom eller någonting annat, den tar 

upp olika aspekter av situationer och skämt. Status i sitcoms (Anderson & Bjerkhaug 2010) är en 

uppsats om genus i sitcoms, men den tar även upp vad sitcoms är för något och detta ansåg vi vara 

relevant då det är just sitcoms som vi har undersökt i detta arbete. 

Vi hade en hypotes om att det egentligen inte är en situation som sådan som är rolig i en sitcom utan 

karaktärerna i sig eller karaktärernas reaktion till situationen som gör att tittaren tycker att det är 

roligt. Detta är något som blev stärkt av Sitcoms? Wrong name? där författaren David Horowitz 

skriver: 

“That’s why there’s no such thing as a situation comedy - a sitcom - because 

situations in and of themselves, are not funny. It’s what the people in those 

situations say and do that’s funny. Or not. It’s the talent of the writers and actors 

that make it work.”(Horowitz 2007) 

Då David Horowitz inte är nöjd med uttrycket sitcoms (situationskomedi) på dessa serier tycker han 

istället att de borde heta witcom (ett begrepp han själv kommit på och som han inte riktigt förklarar 

varför han valt det namnet). En witcom skulle då vara en komedi som bygger på dialog, stil, utseende, 

interaktion och attraktion av de individuella karaktärerna och självklart deras reaktioner till olika 

situationer. Detta för att få publiken att inte bara titta på serien utan också för att bry sig om 

karaktärerna istället för de situations upplägg som serierna har. “The show’s appeal must come from 

the characters, what they say, what they do, and how they make us feel about them.” (Horowitz, 

2007) David Horowitz ger också ett exempel: 

”Situationen är som sådan: 

Ett par ligger i en säng och diskuterar en dröm som mannen har haft.” 

Han undrar i texten om läsaren förstår det roliga i situationen (ovanstående) och påpekar sedan att 

den bara är rolig om det är den klassiska avslutningen av serien Newhart. I vilken 

huvudrollsinnehavaren, Bob Hartley, i avslutet av hans andra tv-serie återkopplar till den första serie 

han gjort med att referera till hela serien Newhart som en dröm till sin tv-fru från första serien (som 

inte medverkat i den andra/Newhart). 
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Horowitz (2007) menar också på att ”in a business sense, television comedies are no laughing matter” 

som han förklarar som att komedierna (i producentens tanke) idealiskt bör sända minst 100 avsnitt 

för att klassas som en hit16. Om publiken skrattar eller inte spelar ingen roll.  

Utifrån att ha läst artikeln Sitcoms? Wrong name? (Horowitz 2007) bestämde vi oss för att använda 

en kritiskdiskursanalys då den menar på att världen som vi ser den bygger på vårt språk. Inom 

diskursanalys använder man sig av ett kritiskt kunskapsintresse för hur texten (i det här fallet 

sitcomsen) är uppbyggd, ur vilket perspektiv (ideologi) beskrivs verkligheten? Vilka värderingar kan 

den beskriva och visa på? Med dessa frågor i bakgrunden kan vi utföra en kritiskt orienterande men 

samtidigt vetenskapliga analys av medier/texter (Ekström & Larsson 2000). Själva ordet diskurs är 

ganska oklart men rymmer oftast en idé om att språket är strukturerat i olika mönster (ideologier) 

och diskursanalys är ett sätt att få ordning på dessa mönster (Winther Jørgensen & Philips 2000). En 

diskurs skulle också kunna förklaras som: samtal. ”Om två eller fler personer samtalar om något 

skulle man såleds kunna kalla denna händelse en diskurs” (Ekström & Larsson 2000). Dessutom har 

den fysiska världen bara betydelse för oss genom språket, att den ändå finns men att vi måste 

beskriva den på något sätt för att förstå och detta sker genom kommunikation och våra beskrivningar 

av den (Anderson & Bjerkhaug 2010). Samt den del av kritiskdiskursanalys vi har valt att använda 

anser enligt Zizek (1999) att ” ideologikritikens uppgift består följaktligen i att demaskera och lyfta 

fram orsakerna. En uppfattning, värdering och verklighetsbeskrivning som framstår som om den 

vore ’universell lag’ kanske egentligen härstammar från en särskild intressegrupp eller klass” 

(Ekström & Larsson 2000). En diskursanalys fokuserar på hur människor talar om och förstår ett 

fenomen (Wideberg 2002) vilket passar bra i detta arbete då huvudfrågan fokuserar på hur unga 

svenskars uppfattning av amerikanska sitcoms är. Därför används kritiskdiskursanalys på de klipp vi 

valt i detta arbete för att förstå hur serierna uppfattas av de unga tittarna (webbenkätdeltagarna) 

genom språket och för att se vad som händer när två diskurser möts (svenska och engelska språket). 

Detta blir en del i att vi valt amerikanska serier då engelskan är ett världsspråk som många länder kan 

(även länder som inte har engelska som modersmål) så har de amerikanska serierna tillgång att sälja 

dessa till andra länder (även de som inte är engelskspråkiga). Detta har gjort engelskan till en del av 

det svenska språket och många unga kan idag nästan lika många engelska fraser som de kan svenska. 

“(...) att språket som system inte bestäms av den verklighet som det refererar till” (Andersson & 

Bjerkhaug 2010) är ett strukturalistiskt synsätt som Ferdinand de Saussure formade. Saussure menar 

att det inte är världen i sig som säger hur den ska beskrivas, utan att det är människans tilldelning av 

betydelse och denna betydelse skapas genom sociala konventioner (att bestämda ting ges en 

bestämd betydelse). (Anderson & Bjerkhaug 2010) 

Vi valde också att tillämpa denna analys genom en kvalitativanalys i form av en webbenkät.  

                                                           
16

 En hit är ett relativt påstående, men vad David Horowitz menar här är för att en serie ska klassas som en 
hitserie behöver den sända många avsnitt gärna 100 st och den ska gillad av de flesta som sett den. Om den 
bara sänds en säsong (även om den får höga tittarsiffror) menar David Horowitz att den inte kan anses vara 
en ”klassisk hit serie” men skulle kanske kunna klassas som en ”one hit wonder”. 
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Material och Metod 
Detta kapitel beskriver det material som vi baserat detta arbete på och de metoder som vi har 

använt oss av och varför vi använt oss av just dessa. 

Huvudmaterial och kompletterande material 
Vårt huvudmaterial består av fyra klipp (inte hela avsnitt) från fyra olika serier inom genren som 

kallas sitcom (situationskomedi). Vi utgår från klipp som vi letat upp på YouTube (youtube.com) från 

serier inom genren sitcom, vi valde att ta två nya serier som pågår nu och två som är lite äldre och 

har slutat att spela in nya avsnitt. Detta för att se om om webbdeltagarna hade olika uppfattningar 

om serier från olika år. Klippen är tagna från YouTube vilket betyder att det inte är vi själva som har 

redigerat avsnitten till de här klippen. Däremot har vi valt klippen med motiven här handlar det 

endast om en situation eller här handlar det om vad som sägs, för att ytterligare se om det verkligen 

är vad som sägs och vem som säger det som är roligt och inte själva situationen (uppfattar 

svenskarna den humoristiska situationen eller lyssnar de och förstår humorn i konversationerna?). 

Detta också för att se om språket eller innehållet förändrats mycket mellan åren och serierna 

(uppfattar de unga svenskarna humorn lättare i de tidigare eller de senare serierna?). Anledningen 

till att vi valde att ta färdigklippta klipp från YouTube är att vi inte är erfarna i TV redigering och 

YouTube är en tv kanal som är tillgänglig och enkel för många användare av Internet. Då vi dessutom 

behövde en Internetkälla på klippen när vi gjorde vår webbenkät (mer om dessa i kapitlet Enkät på 

sidan 16) passade YouTube bra. 

Det kompletterande materialet består av våra analysanteckningar (mer om dessa i kapitlet Analys på 

sida 18). 

Metod 

För att se vad vi själva som svenskar förstod och såg av programmet (och för att lättare kunna 

jämföra vad våra enkätdeltagare hade uppfattat, missuppfattat och missat i klippen) bestämde vi oss 

för att titta på och analysera delar ur fyra olika avsnitt (från fyra olika amerikanska komediserier) 

inom genren sitcom (de klipp som vi valt till enkäten). På dessa tillämpade vi diskursanalys (läs mer 

under rubriken Analys på sida 18).  

Dessutom har vi gjort en webbenkät, där vi länkade till de fyra YouTube klippen som de fick titta på 

och svara på frågor (du hittar enkätfrågorna i sin helhet som bilaga). Vi valde just webbenkät för att 

nå ut till fler personer och för att de själva kunde bestämma när de ville svara på enkäten, göra den 

på sin egen tid i lugn och ro. Vi tror att vi lättare når den målgrupp som vi vill undersöka (unga 

svenskar 15-35 år) med denna metod jämfört med det traditionella sättet med alla samlade i en sal. 

Vi gjorde en längre webbenkät och vi var medvetna om risken vi tog med att göra den längre. En av 

riskerna kan vara att folk inte orkar svara på hela enkäten, eller tröttnade mot slutet och då svarade 

kort. Men vi tog den risk det innebär (då vårt arbete kunde bli väldigt kort och ofullständigt) på grund 

av att vi ville komma närmare in i vår fråga och att det tar tid att titta igenom klippen som var cirka 5-

10 minuter långa. 
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Därefter gjorde vi även en kvalitativ analys på en del webbenkätsvar (33 personer) där deltagarna 

fått titta på de fyra klippen vi valde att analysera och därpå ingående berätta vad de kom fram till, 

tyckte och förstod (även om de trodde att de missat något eller om det var något de inte förstod). 

Sedan tillämpade vi även diskursanalys på deras svar. Att vi använde oss av en kvalitativ analys beror 

på att vi ville veta mer ingående om vad det var som gjorde att de förstod eller inte, på ett djupare 

plan. Även om vi gjorde en webbenkät som kan ses som en del av det kvantitativa ansåg vi att de svar 

vi sökte med enkäten passade bättre i en kvalitativ analys. 

Våra enkätdeltagare valdes av en slump och är anonyma, vilket också gjorde att vi olyckligtvis fick 21 

kvinnliga och 12 manliga deltagare. Vi fick också 32 yngre (i vår målgruppsålder) deltagare och en 

äldre (i 40-års ålders) deltagare, detta skapade en ovisshet i hur vi skulle tolka våra svar, men vi fick 

också en bra spridning på åldern av deltagarna. 

Förberedelser 

Valet av de fyra klippen, föll sig både naturligt och svårt. Att det blev Friends (Vänner) och The Fresh 

Prince of Bel Air beror på båda dessa serier var populära i Sverige under de år som de sändes (1990-

talet) och vi ville ha serier som många svenskar har sett och känner till (igenkänningsfaktor). 

Anledningen till att vi ville ha serier som många svenskar har sett är för att de då oftast är flera 

personer som tycker om serierna och vi ville veta om de verkligen förstod och uppfattade allt som 

hände eller sades i klippen. Vi ville se om de förstod vad som var menat som skämt och olika 

referenser som ofta görs. Valet av How I Met Your Mother och Two and a half men var lättare då det 

inte finns så många sitcoms från Amerika som en halvtimme långa och ses av många svenskar för 

tillfället, men var också svåra då vi var tvungna att hitta klipp från alla serierna. Detta då vi ville ha två 

klipp som var mer fokuserade på vad som sades i klippet och att det var det som skulle vara det roliga 

och två klipp där det roliga skulle fokuseras till situationen. Därför valde vi klippet med vännerna som 

pratar i en pub (How I Met Your Mother) och paret i källaren (The Fresh Prince of Bel Air) för dialogen 

och sången (Friends) och Alans födelsedag (Two and a half men) som situationer. 

Genomförande 

Vi började med att färdigställa frågorna till webbenkäten, då vi riktar oss till en yngre generation som 

ofta spenderar mycket tid på Internet tyckte vi att det passade bättre än att göra en på papper som 

skulle skickas ut eller fyllas i, i lektionssalar eller på arbetsplatser. Anledningen till att börja med 

webbenkäten var för att vi ville ge så många som möjligt chansen att svara på den men också för att 

ge deltagarna så lång tid som möjligt att svara. Vi hade lite problem med att hitta en bra hemsida att 

använda för enkäten då vi valt att göra den lite längre och de flesta sidor bara tillåter ett visst antal 

frågor i varje enkät (och det antalet ligger ofta runt 10 frågor). Till slut hittade vi en hemsida som 

hette SurveyMesh som passade oss då vi tilläts ha många frågor.  

När vi var klara med att lägga upp vår webbenkät så mailade vi ut enkäten till alla studenter på 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) på Luleå Tekniska Universitet i Piteå för att 

nå ut till den målgruppen vi sökte. Vi använde också sociala nätverk för att det var där vi lättast skulle 
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nå ut till vår målgrupp. Vi använde oss av Facebook och Twitter. Facebook är ett mycket känt och 

populär socialnätverk på Internet, där alla kunde ta del av webbenkäten och på så sätt kunde den 

spridas vidare till andra utanför vår socialakrets. Facebook är lättillgängligt medium precis som 

Twitter. Twitter är ungefär som Facebook men lite mer limiterat och fokuserat på uppdateringar. Det 

är ett socialtnätverk som alla kan ta del av utan att själv behöva ha en inloggning. Vi bestämde oss för 

att hålla webbenkäten aktiv i tre veckor, då vi tyckte att det var en lagom tidsram för deltagarna att 

hinna svara på enkäten och att det ge oss den tid vi behövde för att gå igenom svaren och att hinna 

göra vår analys av webbenkäten. (analysanteckningarna av webbenkäten hittar du under rubriken 

Resultat på sida 23). 

Därefter satte vi oss ned och började skriva upp allt som hände i klippen (som vi valt ut att ha med i 

webbenkäten) för att kunna göra en analys på själva situationen. Vi valde att inte skriva upp allt som 

sades i klippen då det var språket i form av handlingar/kroppsspråk och situationen som skapades i 

klippen som vi ville undersöka. Vi ville även se om dessa situationer var sådana som tittarna skulle 

kunna relatera till (känna igen sig och kanske identifiera sig med, då det är lättare att förstå och 

uppfatta allt i ett klipp om igenkänningsfaktorn är hög). Detta för att vi skulle ha något att jämföra 

med när vi analyserade webbenkätssvaren då vi under den analysen ville se vad deltagarna hade 

förstått och om det fanns något som vi uppfattade men de inte gjorde. (analysanteckningarna hittar 

du under rubriken Analys på sida 18). 

Sedan var det dags för presentationen av vårt arbete. Vi tog hjälp av de resultat som vi fått fram 

genom analyserna och vi visade även på delar av vår diskussion som gjort att vi kommit fram till det 

reslutat vi har kommit fram till. I presentationen hade vi även med en del kommentarer från 

webbenkätsdeltagarna. Till vår hjälp att utforma och skapa presentationen använde vi en hemsida 

vid namn pretzi.com (en länk till presentationsanteckningarna hittar du längst ner i 

litteraturförteckningen på sidan 39). 

Enkät 
Vi började med att dela in webbenkäten i sex delar, i första delen (personligt) fick enkätdeltagarna 

tala om deras kön och ålder och dessutom svara på frågor som: 

Vad brukar du titta på när du tittar på tv? 

Hur ska ett humorprogram vara enligt dig? 

Dessutom fick deltagarna svara på om de visste vad en sitcom är, om de svarat ja bad vi dem också 

att berätta vad de trodde att de var. 

Därefter fick de först titta på klippen var och ett för sig (först Two and a half men, sedan The Fresh 

Prince of Bel Air, därefter How I Met Your Mother och sist Friends17), och därefter svara på frågor som: 

                                                           
17

 Vi valde att blanda nya och äldre serier, så varannan ny och varannan gammal men också att varannan serie 
fokuserade på situationen och varannan mer på talet. Att Two and a half men hamnade först var dock en slump. 
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Vad handlar klippet om? 

Vad för slags situation handlar det om? 

Fanns det något du inte förstod? 

Fanns det något som inte var roligt? 

Skulle en sådan situation i klippet kunna hända i verkligheten? 

Dessutom lade vi till en avslutande del där vi frågade om deltagarna kunde se några skillnader eller 

likheter mellan de olika klippen. Och i så fall vilka. 

Alltså: 

1. Svara på de generella frågorna om dig själv 

2.  Titta på ett klipp (tex. Two and a half men) 

3. Svara på frågorna för det klipp du just sett 

4. Punkt 2-3 på nästa klipp. 

5. Punkt 2-3 på nästa klipp. 

6. Punkt 2-3 på sista klippet 

7. Avslut 
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Vår analys (av klippen) 
Vi valde att fokusera på kortare klipp av varje avsnitt (ett tema) då det kan bli svårt för deltagare i en 

webbenkät att koncentrera sig på länge avsnitt med mer än ett tema (många avsnitt har flera teman 

och historier som pågår samtidigt). Vi valde också att använda oss av kortare klipp då vi ville jämföra 

vad de (deltagarna) förstod av en situation och inte två eller fler. I detta kapitel kommer vi att 

pressentera vad klippen handlar om (hur situationer uppstår)och lite om hur talet i dessa serier 

används. Avslutningsvis kommer vi att redovisa våra iakttagelser då vi i avslutet på arbete bara 

kommer att redovisa de slutsatser vi kommer fram till i analysen av webbenkätsvaren. 

Klipp 1: Two and a half men 

(I köket) Allans receptionist (Melissa) påminner Charlie, om att Allan fyller 40 på lördag och att de 

borde fixa en stor fest med nära och kära för honom. Charlie lyckas lura Melissa att deras mamma 

(Evelyn) vill hjälpa till med att fixa en fest, trots att han vet att hon inte tycker om det (förstår vi 

genom replikerna: “How old are you?” Charlie svarar: “I’m 39”. Och den sarkastiska repliken: “Wait til 

she hears Allan’s 40.” som Charlie säger för sig själv när Melissa har gått.) 

Därefter byter vi scen till när Evelyn kommer in i Charlies sovrum och väcker honom för att han ska 

förklara ett meddelande hon fått på sin telefonsvarare (som vi antar är om Allans födelsedag 

eftersom det är den scen vi just gått ifrån, och som också senare visar sig vara rätt), Charlie ligger i 

sängen och ignorerar Evelyn, han tror att om han låtsas sova så kommer Evelyn att gå sin väg. Men 

när Evelyn håller för Charlies näsa och mun klarar han inte av det längre och börjar förklara 

alkoholens oönskade effekter (som svar på varför mamman har ett oönskat meddelande på 

telefonsvararen). Evelyn avbryter honom med att berätta att Melissa (receptionisten) har ringt och 

påstår att Allan fyller 40 på lördag och att hon vill att Evelyn ska hjälpa till med att ordna festen, 

vilket hon inte vill (det påminner henne om sin egen ålder, genom samma replik som avslutade 

föregående scen). Därefter kommer städerskan Berta utifrån toaletten (med en toaspolning, 

indikerande att hon suttit på toa under scenen som varit), och Jake (Allans son) kommer in och frågar 

om han kan putta ut Charlies bil från garaget och om han ska använda den idag. Vilket visar sig att 

Jake redan har gjort (genom att Jake säger “Okay, I won’t... from now on” efter att Charlie sagt att 

han inte vill att Jake puttar ut bilen). Nu kommer även Allan in i sovrummet och undrar vad som 

pågår där, och antar att de planerar en fest för honom, varpå han ger hintar om förslag på vad han 

vill ha och lämnar rummet. Charlie blir upprörd över att de nu måste anordna en fest för Allan (vilket 

vi förstår genom djupa suckningar och Charlies kroppsspråk). Jake som inte är medveten om att hans 

pappa fyller 40 år på lördag, förstår ingenting om Charlies reaktion. 

I nästa scen sitter Allan och Melissa i hans bil och Allan påstår att de inte behöver åka ut på middag 

bara för att han fyller år. Men Melissa insisterar, då hon tycker att man bara fyller 40 en gång. Allan 

har också lyckats lista ut att det inte är bara de två om ska äta middag. Utan de är på väg till hans 

överraskningsfest. 
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Därefter kommer restaurangscenen, där Allan låtsas vara förvånad när han kommer in men 

upptäcker att han inte känner någon av de som sitter och äter. Det visar sig att de har ett eget rum i 

restaurangen där de ska fira Allans födelsedag. När de går in i rummet spelar Allan överraskad igen 

men det finns ingen i rummet, vilket gör att han faktiskt blir lite förvånad och småbesviken på 

familjen och börjar prata om hur hans familj aldrig ställer upp för honom och att de är själviska. 

Varpå hela familjen står i dörren när han vänder sig om och hört allt Allan har sagt om dem. 

Rutan blir svart och när bilden kommer tillbaka sitter de ner och äter middagen. Melissa vill att alla 

säger något snällt om Allan och hur mycket han betyder för var och en. Jake ställer sig upp som för 

att säga något men behöver gå på toaletten (vilket är underförstått i hans replik: “I got to go and 

make room for cake”, men också konfirmerat senare när Charlie frågar om han inte märkt att hans 

pappa var borta när han kom tillbaka från toaletten). Melissa frågar Berta om hon vill börja och hon 

berättar att när Allan flyttade in brydde hon sig inte så mycket om honom. Då tyckte hon att han var 

petig, självgod och självbelåten, hon avslutar med att det nu är sex år senare och här är de! Efter det 

bestämmer sig Melissas mamma att säga något (som inte har något med Allan att göra alls). Nu är 

det dags för Evelyn att hålla ett tal, motvilligt säger hon att Allan alltid varit den goda sonen men 

tillägger att ribban inte låg så högt efter hans storebror Charlie. Då är det Charlies tur att tala om hur 

mycket han gjort för att förödmjuka Allan och tackar för minnena. Detta gör att Melissa blir arg och 

bestämmer att det är tid för henne och Allan att gå. Hon tycker inte att Allan ska behöva vara runt 

människors som inte uppskattar honom på sin födelsedag. 

Vilket leder oss till näst sista scenen tillbaka i Charlies lägenhet, där Charlie pratar i telefon med, vem 

vi tolkar är, Evelyn (då han bland annat säger “You are right we were funny, he just over reacted. I’m 

sure he will come back eventually, he always does” om att Allan inte kom hem föregående kväll och 

att han tyckte att de var roliga under middagen). Charlie avslutar telefonsamtalet och Jake frågar vad 

de ska göra idag, vilket gör Charlie fundersam då Jake inte har frågat om sin pappa än. Det visar sig 

att Jake inte ens har märkt att han är “borta”, även när Allan kommit för att hämta sina saker är Jake 

kvar. 

Sista scenen är (i soffan hos Charlie) Charlie konstaterar att han faktiskt saknar Allan och Jake är 

fortfarande ovetande och då kommer Allan hem. 

Klipp 2: Fresh Prince of Bel Air 

Will sitter på en trehjuling i källaren och petar tänderna med en tandpetare. Han har (vad vi senare 

får reda på) sin dates (Liz) löshår på sitt huvud och han sjunger om att han sitter fast i källaren med 

sin date (Liz) som går honom på nerverna och som han inte vet om hon är äkta eller inte. 

Vi presenteras för tjejen som är i rummet. De är båda finklädda (vilket indikerar att hon är daten som 

han sjöng om alldeles nyss), och vi får veta att de är hungriga. De börjar bråka om att han gillade att 

göra saker för Liz, innan hon åt upp alla hans mintpastiller (breath mints) utan att erbjuda honom en. 

Det slutar med att Liz säger att hon inte behöver Wills hjälp och går till frysen hittar något att äta 

men lyckas inte öppna burken. Så hon vänder sig till Will och frågar om han kan hjälpa henne. Han 
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försöker men det visar sig att han inte kan, så han säger till henne att hon kan försöka använda sina 

naglar. 

Varpå Liz tar av sig sina lösnaglar och ger dem till Will. Det blir då problem när Will upptäcker att Liz 

använder lösnaglar som han trodde var hennes egna. Detta resulterar i att Will gör en lista på allt 

som Liz har tagit av inklusive lösnaglarna och Liz kallar honom ohövlig, vilket gör att Will svarar med 

att han gjort allt för att försöka göra henne glad och att det skulle vara hon som började när hon åt 

upp alla han mintpastiller. Detta blir droppen för Liz som inte vill höra ordet mintpastiller en gång till, 

vilket gör att Will givetvis måste säga det igen. Men inte bar en gång utan han säger det fem gånger 

innan klippet är över. 

Klipp 3: How I Met Your Morther 

Ett gäng kompisar sitter i ett bås (det gifta paret Marshall och Lilly till höger i bild och Barney och Ted 

till vänster) i deras favorit pub (detta är ett ställe som återkommer igenom seriens gång, flera gånger 

i varje avsnitt) och pratar om ett problem som Marshall har (han och Lilly har försökt att få barn i 

flera år men inte lyckats, och Marshall tror att det är honom det är fel på). Varpå Barney inte riktigt 

förstår problemet, då han tycker att det är en dröm att ha oskyddad sex utan att få tjejen gravid. 

Nu kommer Robin (en tjejkompis till gänget) och sätter sig vid bordet för att delta i konversationen. 

Vi får reda på genom Teds replik “So, how was your second day at work” att hon inte jobbat där mer 

än två dagar och genom hennes respons att hon inte tycker om det (sätter handen mot munnen och 

avger ett ljud som vi associerar med en prutt eller fis och använder den andra handen för att visa en 

tumme ner). Varpå Lilly är oförstående till varför Robin är så less och Ted förklarar att Robin var “the 

office slut” dagen innan som leder till en tillbakablick till vad som hände på Robins jobb under dagen 

(detta förstår vi genom att bilden åker åt sidan tillsammans med ett swishande ljud). Där hennes 

gamla (och nu igen nya) kollega som är säker på att han haft sex med Robin vilket hon blankt 

förnekar. Men han kommer på att, nej de har inte haft sex. Han kommer ihåg Robin eftersom det var 

hon som var reportern som ramlade i hästskit. Som gör att hon “kommer ihåg” att de visst hade sex 

(vilket de inte hade eftersom) tillbakablicken avsluta med att alla kollegorna tittar på Robins 

reportage när hon faller i hästskit. 

När vi kommer tillbaka till nutid i puben skrattar alla runt bordet och Robin berättar att alla på jobbet 

nu kallar henne “Scherpoopie” (vilket är en referens till hennes efternamn Scherbatsky). Och Ted 

säger vad han tycker att Robin borde göra (nämligen att hon ska låta det gå och inte kämpa emot). 

När Marshalls (killen som hade problem med att få sin fru gravid) pappa ringer, bestämmer sig 

Marshall för att inte svara eftersom han bara pratar med sin pappa när han har glada nyheter. 

Därefter får vi se ett montage av gånger då han har ringt till sin pappa och vad som har blivit sagt 

(pappan bara skriker JAAAAA eller liknande vad Marshall än berättar, vilket i och för sig är goda 

nyheter, varav en är när vi får reda på att Marshall ska gifta sig). 

Tillbaka runt bordet igen visar Barney hur detta samtal (när han berättar att han kanske inte kan ge 

pappan ett barnbarn) skulle kunna gå till. Han håller upp handen mot örat som om han hade en 
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telefon i den, vilket han inte har (med referens till lasertag, vilket han har pratat om redan tidigare i 

klippet). 

Klipp 4: Friends (Vänner) 

En tiltning utomhus på ett lägenhetskomplex med en fade in till Ross som sitter på en soffa och leker 

med sin bebis, Emma, som ligger bredvid honom på soffan. Ross lyfter upp Emma och sätter henne i 

knäet medans han talar om att hon är den sötaste lilla sak någonsin (“the cutest little thing ever”). 

Därefter börjar han prata om alla stora saker som Emma har (ögon, mage och rumpan) därefter säger 

han “ I like big butts!” så stolt han någonsin kan (tycker vi genom det ansiktsuttryck och uttal som 

han använder sig av) och börjar sjunga på låten “Baby Got Back” och bebisen börjar skratta (vilket 

tydligen är första gången, då han säger: “Oh my god Emma, you’re laughing! Haha, Oh my god, 

you’ve never done that before, have you?”). 

Scenen byts och mamma Rachel kommer in genom dörren och säger hej till pappa Ross. Han berättar 

om hur han fick Emma att skratta idag och Rachel blir först glad över att Emma äntligen har skrattat 

men går snart över till att bli ledsen och avundsjuk på att det var Ross som fick Emma att skratta. 

Rachel blir också sur över låtvalet (“So you sang, to our baby daughter, a song about a guy who likes 

to have sex with women with giant asses?” repliken förklarar också delar av deras relation mellan 

varandra och till bebisen). 

I nästa scen ser vi Rachel i vardagsrummet (samma rum som tidigare scen) som försöker få Emma att 

skratta. Vad hon än försöker så skrattar inte bebisen och hon bestämmer sig för att testa sången 

“Baby Got Back”, vilket får Emma att börja skratta. Då kommer Ross hem och han frågar vad hon 

gjorde för att få Emma att skratta. Men han “kommer på” Rachel med att ha sjungit “Baby Got Back”. 

Sista scenen är när både Rachel och Ross sjunger “Baby Got Back” för Emma i en slags liggdel för 

barnvagnar och inomhusbruk, när deras vänner öppnar dörren och kommer in. Vännerna ser hur 

Ross och Rachel dansar och sjunger (Baby got back) för Emma. Varpå Ross säger “Rachel please, that 

is so inapropriate!” och det avslutar klippet. 

Jämförelse 

Under vår analys upptäckte vi att alla de korta klipp vi valt på ett eller annat sätt handlade om 

familjen och att språket i serierna har förändrats. I de nyare serier som fortfarande sänds är språket 

mycket rappare (med det menar vi att det var snabbare tal med kortare pauser mellan replikerna) 

jämfört med serierna som sändes under 1990-talet. Trots att Will Smith i The Fresh Prince of Bel Air 

vara en mörkhyad tonåring från gatan som är rapp i munnen tycks verka hålla ett lugnare tempo än 

gänget från New York som bara pratar med varandra på puben. 

Vi upptäckte också att det i alla klipp utan Friends används en del sarkasm i språket då karaktärerna 

pratar med varandra. Will Smith (The Fresh Prince of Bel Air) använder sig av sarkasmen mot sin 

flickvän då hon går honom på nerverna i källan, bland annat påstår han att han gillade att göra saker 

för henne fram tills hon åt upp alla mintpastillerna, fast den riktiga anledningen är att hon gnäller så 
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mycket vid just det tillfället. I Two and a half men är ett av tillfällena med sarkasm (som oftast 

kommer från Charlies mun) när han berättar för Melissa att hans mamma skulle älska att få hjälpa till 

med att planera Alans överraskningsfest (som publiken snart får reda på inte stämmer alls). Barney 

Stinson är How I Met Your Mothers karaktär som använder sig mest av sarkasm, men i vårt klipp har 

vi hittat ett mer passande exempel från Robin då hon säger att hon önskar att hon var “the office slut” 

även om hon menar det när hon säger det tycker vi att detta är sarkastiskt då hon egentligen inte 

skulle vilja vara det. 
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Resultat 
Vid en närmare titt på klippen upptäckte vi att klippen, precis som David Horowitz (2007) nämner, är 

uppbyggda kring en situation men det är karaktärerna som gör situationen rolig. Det är ofta något 

som sägs som publiken/laughboxen reagerar på och inte en handling som utförs. Dessutom börjar 

alla klippen i en hemmiljö med minst två karaktärer i bild. Charlie och Melissa är i köket, Will och Liz 

är i källaren, Lily, Marshall, Ted och Barney sitter i sitt vanliga bås på den lokala puben och Ross är 

med dottern Emma i vardagsrummet. 

Enkäten: 
32 av 33 deltagare var inom den målgrupp vi sökte, vi bestämde oss för att ta med denna deltagare i 

vår analys också då deltagaren hade en del intressanta åsikter. Av deltagarna var det bara en som 

inte läser vid/har läst vid universitet eller högskola/folkhögskola (eller på en kvalificerad 

yrkesutbildning). Av dessa var det just nu 25 som studerande vid högskola/folkhögskola eller 

universitetet. 

Alla deltagare utom tre har på frågan hur ofta de ser på TV svarat minst en gång i veckan eller oftare, 

två av dessa har svarat aldrig, varav den ena av dessa tillägger att hon däremot streamar via nätet 

(play) och den 33:e deltagaren har svarat att det går i perioder. När vi kommer till frågan vad 

deltagarna tittar på när de tittar på TV är det väldigt blandat, många svarar (amerikanska) serier, 

komedier, sitcoms och filmer. Många av svaren från samma person innehåller också flera genrer och 

svar som “Det som är på”, “Mest serier eller film. Men jag följer inget speciellt” och “Det varierar 

(...)”. Därefter är några deltagare sportintresserade varav en bara ser på F1 på TV. På frågan vilka 

humorprogram de ser var svaren en väldig blandning på både svenska och amerikanska serier, en av 

deltagarna nämnde till och med två japanska serier. 

Av våra 33 deltagare svarade 26 att de visste vad en sitcom var. 7 av dessa anser vi ha svarat 

någorlunda ungefär så som sitcoms ofta beskrivs (och som vi i detta arbete beskriver en sitcom), då 

med ordet situation.  

“Det är ju "situationskomedi", alltså komik som uppstår i situationer.” är ett av de 

rätta svar vi fått. 

Ytterligare verkar många av deltagarna tro att pålagt skratt är synonymt med sitcoms vilket inte är 

fallet. Pålagt skratt används mest i sitcoms men förekommer även i andra genrer och vissa sitcoms 

använder sig inte av pålagda skratt, utan bara studiopublikens reaktioner under inspelningen. Några 

av deltagarna snuddar också vid svaret, men ger bara delar vilket får oss att fundera på om de vet 

vad en sitcom är om de bara är medvetna om att det är en humorserie, många enligt svaren verkar 

tro att ordet sitcom är synonymt med komediserie. 

“Det är att tittarna skall kunna identifiera sig med någon av karaktärerna samt 

situationerna dom hamnar i typ vardagssituationer.” 
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Enligt deltagarna (tillsammans, det är inte bara en persons åsikter) ska ett humorprogram vara: 

oförutsägbart, intelligent, ha snabba vitsar, vara pinsamt, fyndigt, aktuellt, avslappnande, lättsamt, 

chockerande, med karaktärer som kompletterar varandra, vara samhällskritiskt, ha bra timing, vara 

ironiskt men inte internt, originellt, spontant och vågat. 

“Smart humor med kvicka repliker eller mycket ironi, sarkasm” 

”Kasta in lite idiotiskt absurda grejer och obekväma situationer så kommer jag 

skratta.” 

“Humorn ska passa in men ändå stå ut.” 

Two and a half men  
(9 ser på programmet, 9 ser inte) 

Av de 9 som svarade att de inte tittar på serien var det bara en som skulle kunna tänka sig att göra 

det, men då bara som slötittande. De andra tyckte antingen inte att det var roligt eller att den 

humorn inte attraherade dem. Av alla 33 deltagare var det fyra som inte svarade att klippet handlade 

om en födelsedag, två av dessa kommentarer var “Att Charlie Sheen är grym” och “meningslös 

amerikansk humor”. Vad som gör det hela mer förundrande är att den sista kommentaren “Jag såg 

bara några sekunder så jag vet inte” kommer från samma deltagare som senare säger “Det är inte ett 

så djupt program så allt går nog att förstå”, trots att denne bara såg några sekunder har alltså 

deltagaren bestämt sig för att om han tittade på klippet så skulle denne förstå. Detta är förundrande 

då personen ifråga inte ens vill se och då inte heller kan förstå. Trots att majoriteten svarade att de 

tittar på programmet i någon utsträckning var majoriteten av första intryck från klippet “tråkigt”. 

(“Typiskt amerikansk, ganska gött och sinneslött”), vilket kan dra ner på förståelsen, om publiken inte 

tycker om det de ser är det ofta de slutar försöka förstå. 

Även om majoritetens första intryck var just tråkigt så fanns det dem som tyckte att det var lite roligt 

i början men att detta snabbt gick över till att vara just tråkigt eller tragiskt. Trots detta har 

deltagarna svarat att det var lagom med humor i klippet, men att den inte var smart. Många tyckte 

att det var taskiga skämt och att humorn var något rå. En av deltagarna svarar så här: “Well, jag tror 

att det var "lagom” med humor om man uppskattar denna typ av komik. Jag personligen tycker att 

det var alltför banalt, och aldrig överraskande”. I övrigt var deltagarna delade i två grupper, antingen 

var det kul eller så var det de inte och detta går ihop med vad David Horowitz tycker om just sitcoms: 

“Comedies are one of two things: funny or not funny” (2007). 

Bara fyra av deltagarna anser att klippet inte skulle kunna hända i verkligheten, även om de som tror 

att det skulle kunna hända inte tror på exakt samma sätt. 

The Fresh Prince of Bel Air 
(10 deltagare tittar på programmet, 17 tittar inte) 
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6 av deltagarna som inte tittar på programmet skulle kunna tänka sig att titta om serien började visas 

på tv igen (då detta var anledningen till att de inte tittar nu) eller som tidsfördriv. Anledningarna för 

de som inte kunde tänka sig att se på programmet var ofta att de inte gillade humorn eller att det 

kändes lite omodern och gammalt, att det inte riktigt hängde med längre. Serien använder sig också 

av 1990-talets “black jokes” som gör att vissa svenskar (men även amerikaner) inte förstår skämten 

och då inte tycker att de är roliga. Sen finns det dem som förstår skämten men inte tycker om den 

sortens humor. Men denna sorts humor kan vara svår att framföra till en befolkning som inte är just 

afroamerikansk och för att merparten av våra enkätdeltagare inte tittar på den. 

Trots att jordbävningen som gör att Will och Liz blir instängda i källaren inte nämns i klippet är det 

ändå en del deltagare som nämner just detta scenario i deras förklaring om vad klippet handlar om. 

Detta visar för oss att dessa deltagare har sett avsnittet innan och är kanske därför mer medvetna 

om vad som sägs och därför förstår mer av klippet. Många av deltagarna är medvetna om just 

faktumet att Will och Liz är i källaren men så finns det dem som inte kommer ihåg eller inte förstått 

just den detaljen, men förstått att de är inlåsta vilket är det som egentligen spelar roll och är det 

viktiga i detta fall. 

Några av deltagarna har redan här börjat tröttna, deltagare nummer 32 (mannen som inte gillar 

utländska serier) svarar fortsättningsvis “?” på de flesta frågorna, och deltagare nummer 19 som 

svarar “svarat” framöver på det här klippet.  

På frågan vilken situation det är fick vi bland annat “Att inte kunna komma bort från någon”, tristess, 

isolering, irritation, relationsbråk och om att många går varandra på nerverna när de måste spendera 

en lång tid inlåsta tillsammans. (Ett av svaren var “vardagssituation” vilket är vad sitcoms försöker att 

skapa.) Allt detta tyder på att deltagarna i alla fall har förstått situationen med hjälp av kroppsspråk 

och volym i tal, men vissa kommentarer som “relationsbråk” visar på den språkliga delen då tittaren 

skulle ha mycket svårare att förstå om Will och Liz var tillsammans eller två främlingar som hamnat i 

samma rum om de inte förstått vad som sades. 

De flesta av deltagarna tror sig inte ha missat något även om den del nämner att de saknar 

anledningen till varför Will och Liz befinner sig i källaren. Vilket gjorde att deltagarna inte riktigt 

kunde förstå situationen fullt ut enligt dem själva. I och med att de säger att de saknade den visar på 

att det hade varit bra med den detaljen för att förstå klippet något lite bättre. Någon nämner att 

denne undrar varför de inte har mat och någon undrar vad “breath mints” betyder. 

De flesta deltagares första intryck var: “Roligt!” andra hade nostalgi, vissa hade tråkigt, klyschigt, 

gammalt, ointressant eller överdrivet. Humorn var det många som tyckte att det var lagom (inte för 

mycket och inte för lite) vi ser också under vår analys att de som sett serien innan har en lite bättre 

förståelse av humorn. 

“Ja. Eftersom jag vet att Wills situation i övrigt inte är så utsatt blir det en lagom 

komisk touch på situationen.” 
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Men även de som inte sett serien uppskattade i stor utsträckning den humor som fanns: “Japp. 

Visserligen fanns det taskigheter här med, på grund av situationen, men inte i lika stor skala som Two 

and a Half men. Will är inte lika aktiv på att vara sån skitstövel som Charlie, han är bara i en trång 

situation.” Med detta citat visas även en del skillnader som finns mellan Two and a half men och The 

Fresh Prince of Bel Air, då den föregående har en humor som är lite mer sadistisk och brutal. En av 

deltagarna ansåg att det fanns könsstereotypa klyschor som var roliga just under den tid då serien är 

producerad. 

“Återigen; en massa könsstereotypa klyschor som kanske vara roliga för femton år 

sedan. Dessutom störde jag mig på att det har långa "konstpauser" för att 

skämten ska sjunka in och för att publiken/skrattmaskinen ska hinna skratta, 

vilket förstör allt eventuellt flow.” 

Det var fler som tyckte att skämten kändes lite gamla: “Blev roligare med tiden men hade kunnat 

vara liiite roooligare. Tror det handlar om att det är "gammal" humor dock.” och de som tyckte att 

skämten blev lite övertydliga. 

När deltagarna skulle förklara om klippet kunde gjorts annorlunda var de flesta svaren nej, men en 

deltagare uttryckte sig så här: “Istället för att säga fördomarna rakt ut skulle de kunnat hintats fram. 

Mer luft mellan replikerna. Visa på något sätt att de är ett par, lite kärlek mellan karaktärerna. 

Innelåsningen hade kunnat vara tydligare.” Detta är ganska intressant då alla i tidigare fråga 

uppfattat just att de var inlåsta, så även om personen ifråga har förstått att de är inlåsta så verkar det 

ha tagit en liten stund att förstå detta. Vilket tyder på att denne inte har hört eller förstått Wills 

första replik (del av sången) då han specifikt säger (sjunger) att han är inlåst i en källare. En annan 

deltagare nämnde att “nej då är det ju inte samma serie längre och någon kanske gillar den som den 

är” vilket visar på de skilda åsikter som vi har som människor och hur serier är byggda på olika sätt så 

att olika människor ska förstå dem. 

Under detta klipp svarar deltagarna inte bara på de frågor om klippet som vi ställer utan använder 

även sin bakgrundsfakta, vilket visas tydligt på frågan om situationen skulle kunna uppstå i 

verkligheten där vi bland annat fick svaren “Händer hela tiden, fast kanske minus jordbävningen” och 

“Inte så troligt mtp att vi inte har så mkt jordbävningar i Sverige. förutom det - javisst. Folk kan råka 

låsa sig inne i garaget tex.”. Trots det lyckades vi få en del intressanta svar på denna fråga som: 

“Definitivt Så svårt är det inte att lyckas bli inlåst i källan och fejkade kroppsdelar (t. ex. löshår och 

naglar) har en stor del människor i dagens samhälle.” Som i sig är ganska intressant då i detta 

avseende är serien inte så gammal att situationen inte kan appliceras på det svenska livet för tillfället. 

De flesta tyckte att det var en situation som skulle kunna hända vem som helst. 

How I Met Your Mother 
(19 personer tittar på serien, 3 som inte gör det, 2 av deltagarna kunde inte visa klippet) 
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De flesta som kunde se klippet förklarar det som att det handlar om Marshall och Lilys problem med 

att få barn, några har även nämnt Robins problem. Och några har förklarat det som ett gäng vänner 

som dricker öl på puben. Vilket kan tolkas som att det här klippet var lite svårare att förstå vad det 

handlade om då det hade två teman. Några av deltagarna har uppfattat båda teman andra har bara 

sett ett av dem (och några har sett en helhet, som skulle kunna förklaras att det har uppfattat båda 

eller missat båda). De flesta tror sig ha förstått vad klippet handlade om, en av deltagarna 

poängterade att karaktärerna ibland kunde prata lite fort, men att denne ändå förstått helheten. 

Majoriteten tror inte att de missat något i klippet och det kan bero på att “(...) Allt kändes 

sammanhängande och man fick en helhetskänsla som sa mycket.” Men det skulle också kunna bero 

på att de inte förstod allt och därför missade delar men är inte medvetna om det då dessa delar inte 

tillhörde den del som de förstod. Det fanns också två deltagare som tyckte att de missade lite grann, 

“Kanske någonstans där Marshall ger sina nyheter till sin far på telefon, men jag fattade budskapet 

(att han säger endast goda nyheter och inget annat).” och “Ja, t ex vad han låtsades säga i sin 

låtsastelefon. Jag fattade att de andra reagerade på det men inte mer.” men det verkar inte ha 

skadat helhets intrycket av klippet och de huvudsakliga temana i klippet. 

Av de 33 deltagarna var det fyra som tyckte att första intrycket var tråkigt, resten var positiva och 

oftast gavs svaret roligt och känslan för klippet var överlag: lycka, igenkänning, avslappning och 

glädje. Det fanns också de som kände samhörighet med karaktärerna och att de hittade problematik 

som de kunde bry sig om någorlunda i alla fall. Att så få deltagare hade en negativ inställning till 

klippet tyder på förståelse, då människor ofta har en mer positiv inställning till saker de förstår. För 5 

personer var humor i klippet inte lagom, fyra av dessa tyckte att det skulle vara mer, den femte 

tyckte att det inte fanns någon humor alls. Övriga som svarade (2 som inte svarade alls och två som 

svarade “vet ej”) tyckte att det var lagom med humor och att den var utspridd. Återigen var det skilda 

meningar om vad som är kul och inte, vissa kunde inte komma på något som inte var kul, några 

kunde kanske komma på enstaka repliker och en av deltagarna tyckte att de mesta inte var roligt. När 

vi frågade om något kunde gjorts på annat sätt, svarade en av deltagarna att de kunde ha utvecklat 

Robins problem. Detta visar på att alla inte förstod vad båda situationerna handlade om fullt ut och 

att vissa kanske behövde lite mer om just Robins situation och lite bakgrundsfakta (som publiken i 

och för sig får om man ser hela serien från början). En annan deltagare ansåg att sex humor i vanliga 

fall inte fungerar för denne (att personen i vanliga fall inte tycker att det är roligt) men att det gör det 

i det här fallet då det används “på sin höft” (vi tolkar det som att personen menar att sex skämten 

inte används så seriöst). De flesta som deltog i enkäten tyckte också att det här var en situation som 

skulle kunna hända i verkligheten (10 som inte skriver att de tycker det, 5 av dessa tycker inte: nej). 

Friends (Vänner) 
(15 som tittar på serien, 7 som inte ser) 

De flesta deltagarna uppfattade scenariot som att det var ett föräldrapar som sjöng en sång för sin 

dotter för att få henne att skratta. Detta anser vi stämma och tolkar det som att de har förstått 

situationen. Däremot har en av deltagarna svarat: “Försöker få Emma att sluta gråta, låten är det 
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enda som funkar” vilket inte riktigt stämmer då Emma aldrig gråter i klippet och att låten inte var det 

enda som fick henne att sluta gråta. Istället var det enda sättet att få henne att skratta då Rachel 

försökte med alla knep hon kunde för att få Emma att skratta. Ingen av deltagarna trodde att det 

fanns något som de inte förstod, och nästan ingen trodde att de missat något (bara en som uttryckte 

att denne antagligen missat något, då denne börjar bli trött). 

De flesta hade ett positivt första intryck som var “roligt” men också känslan av igenkänning, glädje, 

nostalgi och underhållning. Detta visar på att många av deltagarna har sett den här serien vid ett 

eller flera tillfällen innan och kanske under uppväxten (vilket var det vi sökte). Serien visas också 

fortfarande ofta på TV i Sverige trots att det nu var sju år sedan den slutade att produceras. Då flera 

av deltagarna tyckte att första intrycket var “underhållning” är det intressant att två av deltagarna 

tyckte att det inte var någon humor alls (i deras smak) och en tyckte att det var för lite. Resten av 

deltagarna tyckte dock att det var lagom med humor, “Inte för mycket och inte för lite. Det var ändå 

liksom naturligt på något vis och lagom tempo så man hängde med.” och “Vänner är ett sådant 

program som får en lagom nivå i och med igenkänningsfaktorn.” Det här kan utläsas som en av 

anledningarna till att så många av deltagarna förstod vad situationen handlade om och kunde på så 

vis hänga med i vad klippet ville förmedla även språkmässigt. 

De flesta tror att en sådan här situation skulle kunna hända utanför sitcom världen då alla föräldrar 

hanterar olika situationer olika (ungefär som de olika deltagarna i den här enkäten svarar på frågorna 

och hur de svarar). Och så är det förklarligt att en förälder vill få sitt barn att skratta, speciellt om ena 

föräldern missade det första skrattet från sitt barn. 

Avslutning (sammanfattning) 
Deltagarna kunde se en del likheter mellan klippen, bland annat tyckte de att alla klippen på ett eller 

annat sätt handlade om någon slags relation (familj, kärlek, vänner och föräldraskap). Att alla hade 

pålagda skratt (vilket inte stämmer då The Fresh Prince of Bel Air, Two and a half men och Friends 

hade live publik vid inspelningarna av avsnitten) var en annan synpunkt, att alla klippen var sitcoms 

och att de utspelade sig i begränsade miljöer/hemmiljöer med vardagsbekymmer. Allt detta bevisar 

att merparten av deltagarna har förstått iallafall helheten mellan de olika klippen. 

De skillnader deltagarna hittade var bland annat:  

Att de olika serierna/klippen hade olika situationer och därmed meddelade olika budskap. Klippen 

hade olika nivåer på humorn, vilket gjorde att de attraherade olika sorters publik. Deltagarna 

noterade att Friends och How I Met Your Mother handlar mer om kompisgäng och The Fresh Prince of 

Bel Air och Two and a half men handlar mer om familjen. En av deltagarna nämnde också att denne 

tyckte Two and a half men hade råare humor än de andra serierna, vilket även togs upp tidigare i 

resultatet. Någon tyckte också att Friends och The Fresh Prince of Bel Air var bättre och drog själv 

slutsatsen det var bättre förr. Dock visar vår analys att det finns de som föredrog How I Met Your 

Mother över The Fresh Prince of Bel Air. 
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Diskussion 
Vi skrev i vår teori att “vi hade en hypotes om att det egentligen inte är en situation i sig som är rolig i 

en sitcom utan karaktärerna i sig eller karaktärernas reaktion till situationen som gör att tittaren 

tycker att det är roligt.” (Teori sidan 12). Detta är något som visade sig ganska klart när vi tittade på 

svaren till vår webbenkät. Där majoriteten inte tittade eller tittade bara ibland på Two and a half men 

och denna serie fick mer negativa kommentarer än de andra serierna. Medan Friends och The Fresh 

Prince of Bel-Air som majoriteten istället kollade på hade en mer positiv respons i form av nostalgi 

och igenkänning. Vi tolkar detta som att deltagarna i enkäten inte bara känner igen sig i de senare 

seriernas situationer utan även i karaktärerna. Deras sätt att vara och att karaktärerna kan vara 

mer älskvärda av den publik som har svarat på enkäten. Då en av anledningarna till den positiva 

reaktionen kan bero på att The Fresh Prince of Bel Air och Friends sändes på 1990-talet medans Two 

and a half men har sänds ett tag nu (under 2000-talet) och kan därför ha orsakat deltagarna att vara 

lite trötta på den sist nämnda serien. Detta kan också betyda att många av deltagarna inte har sett de 

två först nämnda serierna på ett tag och är då positiva till den igenkänning serierna ger och då 

känner en viss nostalgi. 

Vi uppmärksammade också svårigheten med att dra olika slutsatser om serierna då deltagarna i 

webbenkäten tyckte så olika, inte bara skillnaden mellan serierna utan också mellan varandra på 

samma serie. Att deltagarna ofta ligger i två läger visas ytterligare på frågan om första intryck då 

ungefär hälften hade positiva intryck och ungefär hälften hade negativa (sen fanns de några som låg 

lite mittemellan). Men de flesta var överens om att Friends är ett sådant program som har en lagom 

nivå på skämten i och med igenkänningsfaktorn. 

Flera av deltagarna nämnde också att de inte gillade Two and a half men på grund av den råa humorn, 

vilket vi kan se en koppling till David Horowitz (2007) citat: “The show’s appeal must come from the 

characters, what they say, what they do, and how they make us feel about them.” Detta drar vi en 

parallell till att karaktären Charlie Harper anses var något mer brutal än karaktärerna i de övriga 

serierna, och på så sätt skapa en mer brutal humor för hela serien som inte tilltalar alla. Även om 

deltagaren som sa: “Charlie Sheen är grym” på frågan vad klippet handlade om, vilket vi då tolkade 

som att deltagaren (i och med ordvalet) har förstått vad klippet handlade om (då vi ser det som att 

Charlie Sheen är en idol till personen) så kanske sitcoms inte bara är roliga eller mindre roliga 

(Horowitz 2007), utan de är beroende av vem personen är och dennes referensramar. (Pettersson 

2009 se Atkinson 2009) Detta är något som vi såg en koppling till (den är väldigt liten och kan både 

bevisas och motbevisas i en större undersökning) även på andra serier när vissa deltagare svarade att 

de tyckte att det var alldeles lagom med humor medan andra svarade att det inte fanns någon. Vi 

tolkar kommentarerna om att det inte finns någon humor som att dessa deltagare inte tycker om 

den sortens humor som presenteras. Men istället för att se det som att det finns humor för andra så 

beskriver deltagaren det som att det inte fanns någon humor som uppskattades av deltagaren. 

Vi blir också lite fundersamma över just kommentaren “Charlie Sheen är grym” då denne deltagare 

kanske inte ens har försökt att förstå vad klippet handlar om. Dessutom tolkade vi kommentaren 

“meningslös amerikansk humor” som om denna deltagare också förstod vad klippet handlade om 
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men bestämt sig för att inte svara att den gjorde det. Däremot tolkar vi kommentarerna “?” och “Jag 

såg bara några sekunder så jag vet inte” som ovetande om vad klippet handlade om. 

Anledningen till att många av deltagarna inte gillade humorn i Fresh Prince of Bel-Air tolkar vi som att 

den svenska befolkningen inte alltid passar in i målgruppen som serien är riktad till (i detta fall 

afroamerikanerna) det kan också bero på att serien sändes för mer än tio år sedan och då har ett lite 

annorlunda språk. Det kan också bero på de sociala konventioner som rådde i Amerika då och de som 

råder i Sverige nu (Horowitz 2007 & Atkinson 2009), karaktären Fresh Prince (Will) gillar i stor 

utsträckning att skryta med det lilla som han kan och det är en stor vetedom om det afroamerikanska 

samhället. Han refererar ofta till stora personer som har gjort både bra och dåliga saker för just det 

samhället, dessa referenser kanske inte alltid uppfattas av den svenska publiken av flera anledningar. 

En skulle kunna vara att den svenska publiken inte har någon information om vilka dessa personer är. 

Allt skulle också kunna bero på de olika referensramar som en student vid en högre institution i 

Sveriges skolsystem i nutid och en high school (gymnasie-) student i Beverly Hills under 1990-talet 

har. (Pettersson 2009 se Atkinson 2009) Det var flera deltagare som tyckte att skämten ibland blev 

lite övertydliga också. Vilket vi tolkar har att göra med att serierna The Fresh Prince of Bel Air, Friends 

och i viss grad Two and a half men är producerade framför publik (inspelade med publik i studion) 

och då behövde/behöver vänta in publikens skratt. (Andersson & Bjerkhaug 2010) 

I och med att det bara är en person som inte tittar på tv-program alls tyder detta på det 

mediesamhälle som Sverige har kommit närmre och närmre de senaste åren (det unga svenska 

samhället har börjat använda mycket engelska ord och uttryck som en följd av det ökade 

amerikanska TV-utbudet). Det är nämligen allt vanligare att TV-tittare ser på tv via datorn. Detta på 

grund av att svenska tv-kanaler måste vänta med att visa vissa (avsnitt från) tv-program som visas på 

amerikanska kanaler. Detta gör att den unga svenska publiken vill hänga med (sina vänner) 

amerikanerna och följa tv-programmen samtidigt eller att de/vi vill se avsnitten när de kommer ut 

och inte behöva vänta på nya avsnitt. Publiken sparar även tid på att titta via datorn då reklamen 

ofta är mycket kortare och visas vid färre tillfällen. En annan anledning kan också vara att tittarna 

själva kan bestämma när de vill se tv-programmen. Ju yngre publiken är desto mer glömmer de tv-

apparaterna18. 

Många av svaren från samma person innehåller också flera genrer detta drar vi en parallell till det 

mediemedvetna samhälle som vi lever i tillsammans med svar som “Det som är på”, “Mest serier 

eller film. Men jag följer inget speciellt” och “Det varierar (...)”.  (sidan 5) 

Tidigare i arbetet pratar vi om De svenska kanalerna (sidan 9), där presenterar vi att både TV3s och 

kanal5s utsändningar verkställs från London. (mtg.se; kanal5.se) Det här ser vi som en av 

anledningarna till att dessa två kanaler sänder (och sände under 1990-talet) mer amerikansk influerat 

material. Samt att båda kanalerna säger att deras mål är att sända mer underhållning till svenska 

folket. Detta får oss att tänka att dessa kanaler kanske tar mer hänsyn till vad som var/är populärt i 

USA än SVT (Sveriges Television) som då möjligen reflekterar mer över den svenska publiken och vad 

                                                           
18

 fler och fler i det unga Sverige ser på On Demand TV utan att binda sig vid en speciell tid varje vecka 
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denne gillar. Vi fick då en idé om att TV3 och Kanal5 ger det svenska folket en chans att få se 

amerikanska serier (oftast de populära situationskomedierna och dramaserierna, men då och då 

kommer en helt ny serie som inte har blivit testad än och visas). De senaste åren har dock både SVT 

och TV4 gett sig in i tävlingen om vem som kan visa de mest populära serierna från USA och det tror 

vi är ett direkt resultat av att samhället har förändrats och allt fler svenskar kräver ett bredare utbud 

av serier. TV4 har till exempel börjat sända nya sitcoms (två som inte sändes när detta arbete 

påbörjades var 2 Broke Girls och New Girl) men de har fortfarande ett övervägande svenskt tema i 

tablån. (TV4.se) 

En viktig faktor till förståelsen såg vi var bakgrundsskratten, ju mer utmärkande skratten var desto 

mer störda på det var deltagarna och desto mer fokuserade de på skratten istället för innehållet och 

situationen. Som exempel är att alla har ett bakgrundsskratt och under hela undersökningen är det 

minst en person som klagat på bakgrundsskratten. Det tolkar vi som att det är ett störningsmoment, 

att deltagarna vill ta bort skratten för att kunna själva bestämma när de ska skratta åt det de själva 

tycker är roligt, istället för att bli påtvingade att skratta. Det var många fler som störde sig på 

skratten i Two and a half men som är från en live publik och The Fresh Prince of Bel Air där någon 

tyckte att konstpauserna efter ett skämt var lite väl långa och tydliga (även denna serie inspelad 

framför en livepublik, och serien hade konstpauserna för att invänta slutet på livepublikens skratt) 

medan de flesta inte nämnde skratten under klippet från Friends. (Andersson & Bjerkhaug 2010) Vår 

tolkning är att skratten i Friends är mer balanserade och fungerar bra ihop med seriens innehåll, och 

att karaktärerna inte inväntar publikens skratt utan skrattar de så skrattar de helt enkelt. 

Någon nämner att denne undrar varför de inte har mat i klippet från Fresh Prince of Bel-Air och 

någon undrar vad “breath mints” betyder. Att personen undrar över maten ser vi som att denne har 

förstått vad som sägs då maten bara uttrycks via tal och denne har haft tid att börja fundera över just 

detta faktum att de är hungriga och inte har någon mat. Vi anser också att den andra personen som 

undrar över vad “breath mints” (mintpastiller) är har uppfattat att samtalet handlar om just “breath 

mints” och ingenting annat vilket i sig tyder på en viss språkförståelse. Dock anser vi att den 

förståelsen inte är tillräcklig för att personen ifråga skulle förstå hela situationen och alla dess “roliga” 

(enligt manus och regissör) aspekter. (Horowitz 2007) 

En av deltagarna uttrycker sina tankar om amerikanska sitcoms tydligt “Jag kollade inte på klippet så 

noggrant. Jag har sett det tillräckligt i mitt liv. Tråkigt och fördummande. Jag blir arg av att tv-bolag 

tror att det är sånt här vi gillar. Iofs, så gillar "vi" det här för det är USAs mest sedda komedi. Så det 

är inte fel på tv-bolagen utan på folk.” Något som vi inte tänkte på innan vi påbörjade vårt arbete 

men som har blivit tydligare och tydligare under arbetets gång. Och detta citat pekar även på de 

komplikationer med de amerikanska sitcom serierna som enligt David Horowitz (2007) bara ser till 

antal avsnitt som producerats och inte till om publiken faktiskt tycker att det är kul. Däremot beror ju 

allt på vem det är som tittar, och på vad denne själv tycker. Alla har vi olika smak vissa tycker om 

sitcom-genren andra gör det inte. Just här tycker deltagaren att det är folkets fel och inte tv-bolagen 

för att dessa dumma sitcoms finns. Vi tror däremot att allt handlar om smak, antigen gillar man det 
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eller så gillar man det inte. Oavsett om man tycker att serien är rolig eller inte kan man fortfarande 

uppskatta och tycka om serien. 

Dessutom upptäckte vi att flera deltagare tyckte att humorserier skulle innehålla “smart humor med 

kvicka repliker eller mycket ironi, sarkasm” och detta anser vi vara en del av vanan med att dagens 

sitcom har ett rappare/snabbare språk och att minst en karaktär som är åtminstone lite sarkastisk. Vi 

noterade även att flera deltagare inte såg det roliga i Two and a half mens sarkastiska 

förhållningssätt till Allan men att det verkade fungera bra med de sarkastiska kommentarerna i How I 

Met Your Mother. Detta kan återigen bero på karaktärernas sätt att vara (Horowitz 2007) och 

publikens referensramar (Selby och Cowdery 1995 se Atkinson 2009) 

Att två deltagare redan på andra klippet hade ”tröttnat” anser vi inte som att de inte förstår då 

svaret är konsekvent och inte har något med frågorna att göra, vi tror dock inte på att det beror så 

mycket på själva formuleringen av frågorna som på det faktum att det antagligen inte visste hur lång 

enkäten skulle vara. Men kan också bero på att dessa deltagare kanske inte har uppfattat ämnet 

riktigt då enkäten heter ”Amerikansk humor?” som är mer som en kommenterande fråga på om det 

här är amerikansk humor, än att det faktiskt skulle vara rolig humor som pressenterades. Genom 

deltagarnas svar samt de verk vi tagit del av, vittnar båda om att rolig humor är relativ och beror helt 

på vem det är som tittar och vad denne har för referensramar.(Pettersson 2009 se Atkinson 2009) 

Deltagarna tyckte dock inte att de var någon större skillnad på klippen utan att de istället liknade 

varandra, detta tolkar vi som att de, trots att de inte kunde förklara vad en sitcom var, förstod att alla 

serierna ändå var inom samma genre. En del av deltagarna registrerade även att klippen kommer 

från olika år (och årtionden), vilket är mycket riktigt. I övrigt var det en del som tyckte att frågorna 

var bra men kanske lite långa och att det tog lite för lång tid att svara på enkäten (en risk som vi 

medvetet tog för att få svar på vår fråga och att komma lite mer in på djupet i vårt arbete). En av 

deltagarna svarade också: “Fruktansvärt o-roliga klipp, men tyvärr bra representation för amerikansk 

humor.” vilket direkt kopplas till vår tanke med rubriken på webbenkäten och David Horowitz (2007) 

påstående om att det inte spelar någon roll om klippen är roliga eller inte bara den sänder ett visst 

antal avsnitt så anses den ändå vara en hit. 

En av anledningarna till att det blev just de här fyra serierna vi valde var att de inte bara var ansedda 

som hitar i USA utan även i Sverige. Vi skulle kunna säga att förväntningarna på vad deltagarna skulle 

få uppleva i humorväg och vad de tyckte att de faktiskt upplevde, inte riktigt stämde överrens. 

(Pettersson 2009 se Atkinson 2009) 

De flesta av deltagarna tror sig inte ha missat något även om en del nämner att de saknar 

anledningen till varför Will och Liz befinner sig i källaren i The Fresh Prince of Bel-Air klippet. Detta 

anser vi som tecken på att klippet har väckt ett intresse för de att fortsätta titta på serien eller 

avsnittet för att ta reda på hur de hamnade i den situationen. Men också att det var något som 

gjorde att de inte riktigt kunde förstå situationen fullt ut enligt dem själva. Enligt Mattias Andersson 

& Simon Bjerkhaug (2010) blir ofta situationskomedierna “en överdriven spegling av verkligheten” 

det blir då ett problem i överföringen av situation från USA till Sverige när vardagssituationen som 
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det drivs med inte har en hög igenkänningsfaktor hos den svenska publiken. 

Ingen av deltagarna trodde dock att det fanns något som de inte förstod. Vilket vi tolkar (tillsammans 

med att alla trodde att det inte fanns något de inte förstod i The Fresh Prince of Bel Air klippet) som 

att de äldre serierna är lättare att förstå genom kroppsspråk så talet blir mer som ett supplement till 

de tillfällen då publiken inte kan förstå bara genom de gester som görs av karaktärerna. Och nästan 

ingen som trodde att den missat något (bara en som uttryckte att denne antagligen missat något, då 

denne börjar bli trött och hade alltså inget med själva klippen att göra). 

Vi undrade också över varför en av deltagarna bestämde sig för att medverka i vår enkät då personen 

inte gillar utländska serier. Varför har denna man då valt att svara på en enkät som 

heter ”Amerikansk humor?” det får oss att börja fundera. Det är möjligt att han inte tycker om det 

och vill säga sin åsikt men det går i så fall inte riktigt fram då han svarar “?” på nästan alla frågor. 

Dock på de frågor som han faktiskt svarar på är svaren ganska insiktsfulla och har en relevans till vårt 

arbete. 

Vi tänkte också på ett citat (tidigare i arbetet på sidan 10) från David Horowitz (2007) där han 

berättar om en situation och undrar om läsaren förstår det roliga i situationen, han påpekar därefter 

att själva situationen bara är rolig om det är en situation som är etablerad för en viss karaktär. Detta 

fick oss att börja reflektera över om det kan vara en av anledningarna till varför (iallafall) vi säger 

“man måste ha varit där” när folk inte skrattar när man berättar om något roligt som hänt en själv. 
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Slutsats 
Så hur uppfattar unga svenskar amerikanska serier? Bättre och bättre för varje år, om än nostalgi och 

igenkänning spelar in. I och med det ökade media användandet bland den yngre generationen där de 

ofta ser på de amerikanska serierna direkt på datorn utan undertext har förståelsen ökat de senaste 

decennierna. 

Vår undersökning visar att de äldre serierna (från 1990-talet) var lättare att förstå då talet inte var 

lika rappt som i de nyare och för att dessa serier hade en hög igenkänningsfaktor. Detta spelar också 

en stor roll då det är relationen till karaktärerna som gör om en situation är rolig för tittaren eller inte. 

Och att sitcoms inte bara handlar om just situationen utan hur seriens karaktärer reagerar gentemot 

situationen som uppstått. Vår hypotes var att det egentligen inte är situationen som är rolig i en 

sitcom utan karaktärerna i sig eller karaktärernas reaktion till situationen som gör att tittaren tycker 

att det är roligt. Och det fick vi bekräftat genom den negativa och positiva respons de olika serierna 

fick i vår enkät. Där såg man en markant skillnad på bland annat Two and a half men och Friends då 

igenkänningsfaktorn av sig själv i karaktärerna på dessa två sitcoms skiljer sig enormt. Den först 

nämnda fick väldigt mycket negativ respons medans den senare fick positiv respons i form av nostalgi 

och igenkänning. Vi tolkade detta som ett tecken på att deltagarna i enkäten inte bara kände igen sig 

i seriens situationer utan även i karaktärerna (deras sätt att vara i Friends kan ha varit mer älskvärt av 

den publik som har svarat på enkäten än karaktärerna i Two and a half men). 

Vi upptäckte också att även om deltagarna förstår skämten som pressenteras i serierna så tycker de 

inte att skämten var roliga, men att serierna ändå representerar amerikans humor. De flesta 

deltagarna ansåg att de förstod skämten men tyckte inte att de var roliga. Vi anser att detta har med 

varje individs personliga smak och livsreferenser att göra. Deltagarna anser dock att det finns så 

mycket mer humor från USA (som är rolig) förutom just sitcoms som detta arbete har fokuserat på. 

Där utöver är det viktigt att publiken förstår skämten (även om de inte tycker att de är roliga) för att 

kunna förstå vad situationen egentligen handlar om. 

I dagens Svenska samhälle används mycket engelska ord och uttryck som en följd på det ökade 

amerikanska TV-utbudet. Detta har också medfört en högre förståelse för engelskan i serierna även 

om tempot i dialogen under åren i Amerika har ökat och därmed hållit uppe en viss svårighetsgrad 

för den svenska befolkningen. Så dialogen tillsammans med karaktärerna utgör de två viktigaste 

komponenterna i en amerikansk sitcom för att en publik utanför Amerika ska förstå den. 
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Övriga källor använda: 
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Bilaga 1: 

Enkäten 
Del 1: Personligt 

Hur ofta tittar du på tv? (Varje dag, några dagar i veckan, en gång i veckan/månaden/aldrig.) 

Vad brukar du titta på när du tittar på tv? 

Vad för humorprogram tittar du på? 

Hur ska ett humorprogram vara enligt dig? 

Vet du vad en sitcom är? 

Om ja, hur skulle du förklara det? 

Del 2-5: Klippen 

Är detta ett program som du vanligtvis tittar på? 

Om svaret är nej, skulle du kunna tänka dig titta på detta program? Varför/varför inte? 

Vad handlar klippet om? 

Vad för slags situation handlar det om? 

Fanns det något du inte förstod? Motivera ditt svar. 

Missade du något (någonstans där du tror att du missade något)? 

Vad var ditt första intryck? Roligt, tråkigt, konstigt? 

Vad för känsla fick du när du såg klippet? 

Var det lagom med humor i klippet? 

Fanns det något som inte var roligt? 

Något som kunde gjorts bättre eller på annat sätt? 

Skulle en sådan situation i klippet kunna hända i verkligheten? Förklara. 

Del 6: Avslutning 

Kan du se någon likhet mellan klippen? 

Kan du se någon skillnad mellan dem? 

Övrigt, har du något att tillägga? 

 

Klippen till enkäten: 

Two and a half men http://www.youtube.com/watch?v=QGQuKCZreEQ&NR=1 

The Fresh Prince of Bel Air http://www.youtube.com/watch?v=nE72U19W574&feature=related 

How I meet your mother http://www.youtube.com/watch?v=8lo8XFOS4po 

Friends http://www.youtube.com/watch?v=-kYYuKbxa30 

Alla klippen är tagna från hemsidan Youtube. 

http://www.youtube.com/watch?v=QGQuKCZreEQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=nE72U19W574&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8lo8XFOS4po
http://www.youtube.com/watch?v=-kYYuKbxa30

