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Inledning	  
 

The first episode opens on a man in a suit, lying in grass, bruised and distressed. A dog 

approaches and runs past. The man staggers to his feet and stumbles through jungle. He 

finds a pristine beach and hears screams. And then he sees the wrecked plane. What 

caused the crash? Where are the characters located? When is this happening? (Smith, 

2013, s.59) 

 

Efter ett fåtal minuter i första avsnittet av tv-serien Lost (2004-2010) har tre frågor skapats. 

Varför störtade flygplanet, var befinner de sig, och när hände detta? Tv-serien har med andra 

ord, på kort tid, engagerat tittare till spekulationer. Men hur konstrueras pilotavsnittet för att 

bevara tittares engagemang och intresse för handlingen, så att de vill titta vidare på kommande 

avsnitt?  
 

Tv-serier har blivit ett allt mer centralt fenomen i underhållningsbranschen. De genomsyrar 

dagens tv-tablå, och består vanligtvis av flera säsonger som pågår under flera år (Smith 2013, s. 

58). Även om tv-serier skiljer sig åt har alla åtminstone en sak gemensamt: de omfattar ett 

pilotavsnitt, det vill säga det allra första avsnittet av en tv-serie. Detta avsnitt introducerar en 

berättelse, dess karaktärer samt sätter ton för seriens helhet (Bourdaa 2013, s. 203). Pilotavsnitt 

är essentiella då de kan klassas som en pitch, dvs. en presentation av en idé eller ett koncept, för 

att sälja in kommande avsnitt och säsonger (Smith 2013, s. 58). Vi anser därmed att pilotavsnitt 

inte bara bör sälja in seriers idéer till eventuella finansiärer, utan även vinna tittares intresse för 

en tv-serie. Pilotavsnitten är således väsentliga eftersom de ska vara lockande och fängsla 

åskådare till att vilja titta på nästkommande avsnitt. Pilotavsnitt kan alltså vara en avgörande 

grund till att serier erhåller lojala tittare. Bourdaa nämner exempelvis hur tv-serier använder sig 

av olika knep för att locka en publik (Bourdaa, s. 203-204). Men hur är egentligen ett pilotavsnitt 

strukturerat för att vinna tittares förtroende, engagemang och tid? Vad har pilotavsnitt 

gemensamt vad gäller dramaturgi och hur framställs det narrativa i syfte att skapa ett intresse hos 

åskådare? Eftersom frågorna ovan är obesvarade, vad vi vet, är denna studie angelägen att 

genomföra. Studien är även relevant för att utvinna kunskaper, som också kan gagna läsare, 

kring pilotavsnitts dramaturgi, narration och dess strategier. 
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Bakgrund	  
 

När televisionen etablerades följde tv-programmen bestämda tidtabeller. Detta gjorde att tv-

tittare var tvungna att rätta sig efter en tv-tablå, för att kunna se ett visst program. Men runt 

1980-talet förändrades denna situation. VCR och kabel-tv introducerades tillsammans med 

teknikens utveckling. Denna utveckling var bara en början och när Dvd:n etablerades kunde tv-

tittare ha egen tillgång till sina favoritprogram och tv-serier. Tittare fick nu större kontroll över 

sin tv-konsumtion (Mittell 2006, s.31). Denna kontroll blev allt större, framförallt efter internets 

uppkomst, som har blivit en allt mer central plattform för tv-mediet. Även streamingtjänster och 

tjänster så som Tivo har skapat större tillgång till allt fler tv-serier. På så vis har förbrukningen 

av tv-serier utvecklats från att tittare kunnat se ett avsnitt i veckan, till att ha tillgång till samtliga 

avsnitt när det passar åskådaren själv. Denna utveckling ligger bakom det faktum att tv-serier har 

fått en allt mer central plats i underhållningsbranschen (Bourdaa 2013, s.202) och är därmed, 

enligt oss, aktuellt att studera. Vi menar att tv-serier är relevant att studera eftersom det är så pass 

många serier som produceras och tittas på runt om i världen.  
 

Att använda sig av en viss struktur när man skall berätta en berättelse har präglat vår historia 

sedan Aristoteles tid. Redan då konstaterades hur en början, mitt och ett slut var viktigt för att ge 

en historia en helhet och på så vis skapa en koherens hos mottagare. Alltså har strukturen av en 

berättelse alltid varit grundläggande för att kunna utgöra en hållbar historia, oavsett berättelsens 

narrativa form (Thompson 2003, s.20). Kristin Thompson påstår att de normer som Hollywood 

skapade i den så kallade “Classical Hollywood Cinema” har blivit adopterade och/eller anpassat i 

televisionen (Thompson, s.19). Därmed är begrepp kring filmens struktur relevanta att ta del av 

för vår studie, där vi ska studera pilotavsnitts narration. 
 

Narrationen är det tillvägagångssätt som används för att skildra en berättelse. Följaktligen 

beskriver narrationen hur en berättelse återges. Narrationen kan förklaras som den struktur som 

en berättelse följer. Den kan även styra hur mycket information som ska presenteras eller hållas 

hemlig för åskådare. Exempelvis hur mycket information som åskådaren skall känna till om en 

berättelses karaktärer. Detta tillvägagångsätt, att exempelvis hålla tillbaka information, kan på så 

vis engagera åskådare, som i sin tur kan skapa spänning (Jernudd 2010, s. 293). Vi menar att 

olika tillvägagångssätt, av samma berättelse, kan bidra till helt olika uppfattningar. 
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Vi vill undersöka pilotavsnitt från flera tv-serier och deras gemensamma strategier, kring 

berättarteknik, som används för att attrahera tittare, vilket i sin tur bidrar till en lojal publik. På så 

vis vill vi även undersöka hur dessa berättartekniker är framställda i syfte att engagera åskådare 

och komma fram till ett resultat som råder övergripande för ett visst format av tv-serier. Denna 

undersökning är relevant då tidigare forskning, inom fältet tv-serier, inte omfattar några som 

helst analyser eller studier kring pilotavsnitt, utan nämns endast förbigående (Se till exempel 

Bourdaa 2013; Clarke 2010; Mittell 2006; Salt 2001; Smith, 2011). Somliga forskare nämner 

visserligen pilotavsnitt och uttalar sig om hur dessa bör se ut, dock uttalar sig ingen på en 

djupare nivå om hur dessa är konstruerade för att engagera åskådare (Bourdaa 2013; Smith 

2013). Därmed existerar en kunskapslucka inom forskningsfältet, som bidrar till studiens 

relevans. Undersökningen är även aktuell att genomföra då televisionen utvecklats drastiskt och 

tv-serier har blivit alltmer som ett parallellt medium till film (Thompson 2003, s.1). 

Syfte	  
	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pilotavsnitt är konstruerade för att fånga tittares 

intresse, vilket i sin tur kan bidra till en lojal åskådare. Målet är därmed att få kunskaper kring 

hur pilotavsnitts berättarteknik är strukturerad för att få tittare att vilja se kommande avsnitt. 

Genom studien kan vi finna likheter och olikheter, i ett antal pilotavsnitt, för att sedan kunna få 

en övergripande slutsats av ett pilotavsnitts uppbyggnad. Dessutom kommer vi få en inblick i 

återkommande element som används, samt hur dessa bidrar till en trogen publik. 

Frågeställning	  
	  
Vår huvudsakliga frågeställning som kommer forma hela studien är: hur är pilotavsnitt 

strukturerade narrativt, och vad har de för gemensamma drag och/eller strategier, i syfte att 

engagera tittare till att vilja se nästkommande avsnitt? Denna fråga baseras i den kunskapslucka 

som är utformad efter tidigare forskning och grundar sig i vår vilja att kunna uttala oss allmänt 

om pilotavsnitt. För att förtydliga undersökningen kommer studien genomsyras av mindre 

delfrågor som bottnar i huvudfrågan: 
 

·       Hur är pilotavsnittens narration uppbyggd i förhållande till dess format (amerikansk tv-serie, 40 

minuters längd osv.) för att engagera åskådare? 
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·       Finns det några gemensamma drag eller skillnader som är genomgående i pilotavsnitt och hur 

framställs de? 

Tidigare	  forskning        
 

Det finns flera studier utifrån forskningsfältet och mediet tv-serier. Precis som andra 

forskningsfält präglas de av teser och begrepp som tillsammans utgör en grund för flera 

undersökningar. Några av dessa teorier är formade utifrån forskaren Jason Mittell då hans 

begrepp och antaganden tillfört mycket till forskningsfältet. Han studerar bland annat den 

amerikanska tv-kulturen och har gjort flera yttranden kring tv-seriers genrer, narration och 

konventioner (Bourdaa 2013, s.205; Woodman 2005, s.939). Många av dessa studier beträffande 

tv-serier utgår ofta från liknande påståenden, teser och/eller teorier, som genomsyrar forskares 

metoder. Dock skiljer studiernas problematiseringar och inriktningar åt. Med andra ord är 

forskares studier väldigt olika gentemot varandra då de ofta inriktar sig på en eller två enskilda 

material för sin forskning (se exempelvis: Bourdaa 2013; Woodman 2005; Clarke 2010; 

Morreale 2000; Morreale 2010; Porter 1987; Tian & Hoffner 2010). Vi kommer bland annat utgå 

från specifika undersökningar, som fördjupar sig på enskilda tv-serier, för att i slutändan komma 

fram till ett övergripande resultat. På så vis blir studien även granskande av tidigare forskning då 

vi kan se hur användbara deras kunskaper är i förhållande till olika serier. 
 

De vanligaste inriktningarna som tv-studier omfattar är: genus, narration, ekonomiska aspekter, 

åskådarskap, genrer och tekniska aspekter; så som klippteknik, ljus, ljud, längd på avsnitt osv. 

Majoriteten av dessa undersökningar är sammanlänkande, på olika vis, då de ofta använder sig 

av liknande teser, begrepp och metoder. De tillvägagångssätt som ofta påträffas är statistiska 

undersökningar och textuella analyser utifrån enskilda tv-serier. Andra studier som också 

förekommer är analyser av struktur, dramaturgi, stilistiska drag, osv. (Porter 1987; Salt 2001; 

Morreale 2010; Morreale 2000). 
 

Trots likheter, kring exempelvis metoder, är det sällan som forskare skriver ett generellt 

påstående beträffande tv-serier. Detta behöver dock inte utesluta att innehållet av deras studier 

inte kan användas som generella antaganden, tvärtom. De flesta studier som görs strävar efter att 

kunna utvinna ett generellt resultat även om de innehåller fallstudier och endast uttalar sig om en 

serie. Med detta sagt syftar enskilda studier också till att utvinna övergripande kunskap (Ekström 

2010, s.48). Men även om de olika studierna strävar åt samma mål, i detta fall generalisering, är 
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hållbarheten i de vetenskapliga slutsatserna olika. Exempelvis har en studie med ett genomtänkt 

urval av ett stort material, där man kan se ett tydligt mönster och/eller gemensamma drag, en mer 

stabil validitet än till exempel en fallstudie (Larsson 2010, s.76-77). Sådana fallstudier inriktar 

sig istället ofta på en eller två enstaka serier, för att sedan uttala sig om vad som är specifikt för 

den/dessa, för att andra sedan ska kunna applicera liknande teorier beträffande andra studier eller 

annat material. Dock anser vi att hållbarheten är mer tillförlitlig vid ett större urval av material 

vid en studie som syftar till att generalisera. Eftersom fallstudier är de vanligaste studierna vill vi 

istället använda oss av ett större urval och på så vis skapa validitet i generella slutsatser. Då de 

finns få kvalitativa studier med stort urval kan vi även här finna en kunskapslucka (Clarke 2010, 

s. 124; Morreale 2000, s.108; Morreale 2010, s. 176; Porter 1987, s. 323; Tian & Hoffner 2010, s 

250). Därför vill vi trots stort urval även fördjupa oss i dem för att utföra en kvalitativ studie. 

Denna kunskapslucka; hur är pilotavsnitt strukturerade generellt för att engagera åskådare, är 

därför det centrala problemet, som ska vara grunden, för vår undersökning. 
 

De flesta studier beträffande tv-serier strävar efter att definiera olika begrepp. Således ifrågasätts 

exempelvis definitionen av begreppen kategori och genre för att resonera kring huruvida en tv-

serie exempelvis kan omfatta många genrer (Woodman 2005, s. 940). Även precisering av 

underhållning, auteurskap och stil diskuteras flitigt (Porter, s. 323-324; Turnbull 2010, s. 819-

820). För att börja sammanfatta forskningsfältet allmänt kan det nämnas att många vill precisera 

strategier kring konstruktioner av tv-serier, men även forska med fokus på enskilda serier 

(Bourdaa 2013; Clarke 2010; Woodman 2005). 
 

Vid produktion av tv-serier finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Anthony N Smith nämner 

ekonomi som en påverkande faktor. Han berör exempelvis hur manusförfattare ofta måste ta 

hänsyn till och anpassa sig efter reklamavbrott när de skriver manus för tv-serier (Smith 2011, s. 

152). På grund av detta bör manusförfattaren likaså lämna små “cliffhangers” eller skapa nya 

frågor som engagerar åskådare och håller dem kvar vid tv:n trots reklamavbrott (Smith 2011, s. 

154). Alltså påverkas narrationens strategier och konventioner för att ta hänsyn till liknande 

ekonomiska faktorer. Detta antagande känns både logiskt och trovärdigt då mycket idag, i 

televisionens värld, kan tyckas styras av strukturer och strategier som strävar efter ekonomiska 

vinster. Dock kan man även anta att det finns fler faktorer som påverkar tv-seriers narration och 

struktur, som exempelvis används som strategier för att engagera och aktivera åskådare. 

Följaktligen kan det finnas gemensamma strategier hos tv-serier som alla bidrar till en lojal 

publik. Detta antagande vill vi undersöka i förhållande till pilotavsnitt. Vår undersökning ska 
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alltså fördjupa sig, till skillnad från Smiths studie, i hur pilotavsnitts strategier och uppbyggnad 

ser ut i förhållande till exempelvis reklamavbrott. 
 

En annan forskare som beskriver narration och dramaturgi är Chandler Harriss. Han har bland 

annat gjort en genreanalys av polis-draman och dess struktur och konstruktion. Han nämner 

bland annat hur polis-draman i tv-serier följer en typisk uppbyggnad i dramaturgin. Exempelvis; 

ett brott begås, en utredning tas vid, poliserna förhör misstänkta, poliserna hittar gärningsmännen 

och fallet avslutas (Harriss 2008, s. 46) Harris undersökning bevisar i sin tur hur bestämda 

konventioner influerar många tv-serier och hur åskådarna är medvetna om dem för att kunna få 

en förståelse för vad som händer eller vad som komma skall (Morreale 2010, s.184). Vi håller 

med om att det finns fler likheter mellan filmer och/eller serier som existerar i samma genre. 

Exempelvis följer kriminalserier ofta liknande konventioner, dramaturgi, stereotyper osv. 

(Harriss, s. 46). Vi anser dock att det även finns gemensamma drag hos olika genrer så som 

thriller, romantik och komedi. Dessa genrer, inom film, omfattar exempelvis ofta liknande 

dramaturgiska strukturer så som anslag, katalysator och “two lines of action” (Lindqvist 2009, s. 

34, 40 & 47), som förklaras tydligare senare i uppsatsen.  Utifrån detta argument kommer 

studien präglas av material som grundar sig i olika genrer. Genom ett sådant urval vill vi, efter en 

analys, kunna uttala oss generellt om gemensamma drag som finns, eller inte, och hur de är 

konstruerade, hos pilotavsnitt, från olika tv-serier. 

Teoretiska	  utgångspunkter	  
 

Narrationen är, som tidigare nämnt, en stor del av hur en berättelse uppfattas (Thompson 2003, 

s.20). Med andra ord kan samma handling berättas på olika sätt med hjälp av narrationen. 

Exempelvis kan en tv-series händelser ske i kronologisk ordning eller inte för att berätta samma 

handling, dock på olika sätt. Enligt Åsa Jernudd kan formen av en narration också avgöra hur 

mycket information som åskådarna får ta del av. Hon nämner även hur en film med flera 

karaktärer ofta berättas genom att låta åskådarna ta del av information som karaktärerna själva 

inte är medvetna om. Detta kan bidra till engagemang hos åskådare, dvs. att de börjar spekulera 

kring vad som skall hända. Jernudd beskriver också hur parallellklippning, där berättelsen skiftar 

mellan olika tider och karaktärer, kan skapa spänning och engagemang hos åskådare (Jernudd 

2010, s.293-294).  
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Joanne Morreales studerar också narration, i tv-serier, och fördjupar sig i olika tillvägagångssätt 

för att avsluta ett avsnitt eller en hel serie. Hon beskriver bland annat olika mönster kring 

“narrative closure”, för att tillfredsställa åskådare, genom att besvara deras frågor. Hon nämner 

även en strategi som går ut på att hålla tittarnas intresse vid liv, genom att hålla tillbaka 

information. Hon nämner tv-serien Lost (2004-2010) som ett exempel och förklarar hur den 

använder sig av förvirrande händelser och skapar frågor för att engagera fansen. Alltså skapar 

liknande procedurer längtan efter svar och ett tillfredställande slut (Morreale 2010, s. 180). 

Morreale nämner visserligen tv-seriers tillvägagångssätt för att attrahera åskådare, men hon 

uttalar sig inte om just pilotavsnitts strategier (Morreale 2010). På så vis vill vi utgå från hennes 

argument för att undersöka huruvida liknande tekniker förekommer hos pilotavsnitt och i så fall 

fördjupa oss i hur dessa är konstruerade. 
 

Denna strategi kan även kopplas till Jason Mittells påstående om att tv-serier blivit allt mer 

komplexa vad gäller det narrativa (Bourdaa 2013, s.202). Detta fenomen kallar han “narrative 

complexity” och förklarar att episodiska konventioner har utvecklats till narrativa komplex. Han 

menar att denna förändring består av narrativa experiment som utmanat de normativa 

strategierna i tv-seriers framställning (Mittell 2006, s. 29). Narrativ komplexitet beskrivs som en 

omdefiniering av episodiska former som är under påverkan av seriell narration (Mittell, s. 32). 

Detta komplexa berättande kan även få publiken att engagera sig och ta del av en relativt 

utmanande narration (Mittell, s.38). Begreppet komplex narration är relevant i förhållande till vår 

studie då Mittells teser är genomsyrande i flera tv-studier. “Narrative complexity” är även 

angeläget att ta hänsyn till eftersom detta fenomen nämns som en eventuell metod för att fängsla 

åskådare (Bourdaa, s. 211). 
 

Ett begrepp som behandlar liknande resonemang kring tv-serier är “mastermind narration”. Detta 

begrepp står bland annat för information som i narrationen går från objektiva sekvenser till 

subjektiva, där omotiverade sekvenser blir motiverade (Clarke 2010, s. 123-124). Ett exempel på 

detta fenomen kan vara när händelser inte är strukturerade i kronologisk ordningsföljd, vilket 

utmanar tittaren att spekulera (Clarke, s. 125). “Mastermind narration” är även konstruerad på 

liknande vis där till exempel en liten detalj kan ha en stor betydelse för hela tv-seriens berättelse 

(Clarke, s. 127). I exempelvis Lost (2004-2010) planteras ledtrådar, som sedan kan förstås av 

tittarna längre fram (Clarke, s. 131). Detta sätt att hålla tillbaka information driver således 

tittarna att vilja se kommande avsnitt. Lost illustrerar också “mastermind narration” genom 

exempelvis “flashbacks” och “flashforwards” (Clarke, s.123-140). Dessa begrepp är vi 
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angelägna att ta hänsyn till beträffande vår studie då de beskriver hur tv-serier kan vara 

konstruerade likt ett pussel. Detta kan, i sin tur, vara en strategi för att attrahera åskådare. 

Narration har därför betydelse för åskådares förståelse och påverkar tittares benägenhet att bli 

engagerade (Bourdaa 2013, s. 203). Serier följer även ofta ett koncept där man strävar efter att 

framställa en tydlig kontinuitet i berättandet och på så vis bevara tittarens intresse. På så vis 

följer även de flesta tv-serier en röd tråd som sammanhåller de olika avsnitten (Bourdaa, s. 204). 
 

Två särskilt viktiga avsnitt, för att skapa en koherens och motivera åskådares engagemang och 

intresse för en tv-serie är: första avsnittet (pilot) och sista avsnittet. Det sista avsnittet är viktigt. 

Det förväntas bringa klarhet kring samtliga frågetecken och sammanfatta tv-serien. Vilket i sin 

tur gör att tittare kan lämna serien tillfredsställda (Bourdaa, s. 203-204). Ett pilotavsnitt brukar 

vanligtvis förmedla mer än övriga avsnitt. Detta avsnitt används brukligen för att introducera en 

vis situation, miljö, karaktärer, deras bakgrund och relationer (Bourdaa, s.204; Smith 2013, s.58). 

Ett pilotavsnitt skall, enligt Evan Smith, etablera en tv-series utspelande tid, narrativa stil, tema 

och dramatiska struktur. Utöver det skall första avsnittet även sträva efter att framställa en 

intressant historia samt bevisa att serien har potential till att sträcka sig över flera säsonger 

(Smith 2013, s.58). Pilotavsnitt eftersträvar att skapa ett nytt universum inom en berättelse som 

på flera vis tvingar karaktärerna till olika relationer med varandra. Vilket i sin tur leder till 

eventuella konflikter. Det är därför viktigt att etablera centrala karaktärer tidigt i det allra första 

avsnittet. En huvudkaraktär måste inte vara omtyckt men den bör exempelvis ha något som 

motiverar denne till att agera, en mening, ett mål, en speciell talang, passion för något eller 

någon, vilket ofta resulterar i att åskådaren identifierar sig med denna och involverar sig i hens 

liv (Smith 2013, s.59). Det kan dock vara viktigt att inte avslöja detaljer kring centrala karaktärer 

så att publiken hela tiden är ovetande till viss del och blir nyfiken (Jernudd 2010, s.293-294). 

Därför är det viktigt att, i vår studie, ta hänsyn till hur tv-seriers narration är uppbyggd för att 

kunna utvinna kunskap om hur dess strategier kan sammankopplas med tittares engagemang och 

intresse. 
 

Både Bourdaa och Kjelstrup nämner “cliffhangers” som ett bidragande element för att 

upprätthålla åskådares intresse. Bourdaa nämner första avsnittet av The Shield (2002-2008) som 

ett exempel på hur man kan få åskådare att vilja se nästa avsnitt, genom att avsluta ett avsnitt 

med en “cliffhanger” (Bourdaa, s.204; Kjelstrup 2007 s.38). Detta är en teknik som avslutar en 

akt eller ett avsnitt spännande, vilket skapar förväntningar hos tittare. Åskådare får på så vis ta 

del av ett spännande händelseförlopp som sedan plötsligt stanna upp mitt i handling, vilket 
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formar åskådares förväntning om vad som kommer ske framöver (Pusztai 2013, s.37). Men 

eftersom detta element endast nämns utifrån studier på enskilda serier så är det ingen, vad vi vet, 

som uttalar sig om “cliffhanger” utifrån en studie där man behandlat flera tv-serier eller 

pilotavsnitt. Därför är det lämpligt att utgå från detta argument och se om pilotavsnitt använder 

sig av samma strategi i flera tv-serier. Vi strävar alltså efter att se huruvida pilotavsnitt innehåller 

“cliffhangers” eller inte, och i så fall studera hur de är framställda i förhållande till åskådares 

intresse. Thompson påpekar även att “cliffhangers” på samma vis ibland placeras innan 

reklamavbrott (Thompson 2003, s.39). Denna teknik påvisar att berättelsen fortsätter senare och 

lockar tittare till att vilja se nästa avsnitt och/eller stanna kvar efter reklamavbrottet för att få veta 

vad som händer (Kjelstrup 2007, s. 38). På så vis är “cliffhangers” återkommande i de flesta tv-

serier och filmer och bidrar till lojala tittare (Zubayr 1999, s. 349). 
 

Som vi nämnt tidigare har Hollywoodfilmen präglat tv-serier och deras struktur och normer. 

Därför är dessa normer även relevanta att ta hänsyn till i vår studie. Dessa konventioner är även 

lämpliga att studera eftersom Thompson påpekar hur de är viktiga för att skapa underhållande 

berättelser (Thompson, s.19). Den klassiska Hollywoodfilmen är grundad i bestämda strukturer 

och är ofta uppbyggd på så vis att huvudkaraktären strävar efter något som driver berättelsen 

framåt. Man använder sig även av tekniken “two major lines of action” som visar hur 

huvudkaraktären kan ha två olika mål parallellt under en berättelse (Thompson, s. 22), 

exempelvis kärlek och rikedom. Dessa två mål är ofta sammanlänkande (Thompson, s. 22). De 

tekniker och strukturer som Thompson nämner kan även finnas underliggande i tv-serier, dock 

finns det några skillnader i den narrativa strukturen emellan dessa två medium (Thompson, s. 28 

& 37). Till skillnad från manusförfattare till filmer finns det andra aspekter att ta hänsyn till när 

man skriver ett manus till en tv-serie. Till exempel har författare begränsad tid att skriva en 

berättelse för ett avsnitt. Dessa avsnitt, på 1h, skall ofta vara kring 47 minuter långt, eftersom 

reklamavbrott täcker de övriga minuterna (Thompson, s.39). Reklamavbrott påverkar även 

uppbyggnaden då avsnitten delas upp i olika delar/akter där varje akt har sin egen kris och/eller 

klimax (Thompson, s.42). Vidare tar Thompson upp greppet flera “story-lines” som vanligtvis 

har många fler centrala karaktärer, i tv-serier, än tidigare (Thompson, s. 55). Detta fenomen 

används bland annat för att frambringa många händelser under relativt kort visningstid 

(Thompson, s.57). 
 

Vanligtvis har filmer ett syfte, som går ut på att berätta en spännande och engagerande historia 

(Granath 2003, s.37). Detta syfte kan på så vis även tyckas finnas hos tv-serier. Efter studier 
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kring berättelsers konstruktion har man tidigare konstaterat att det som intresserar en publik 

avsevärt är att iaktta hur människor hanterar konflikter, olyckor och orättvisor. Forskare har även 

kommit fram till att det är viktigt att tittare kan identifiera sig med någon karaktär och på så vis 

bli känslomässigt berörda och engagerade i karaktärens öde (Granath 2003, s.58). Denna relation 

mellan åskådare och karaktärer kan kopplas till Qing Tian och Cynthia A. Hoffners begrepp 

“parasocial interaction”. Detta begrepp förklarar fenomenet att tv-tittare skapar en så kallad 

“nära relation” till en karaktär (Tian & Hoffner 2010, s. 251), vilket i sin tur kan påverka 

åskådares val att fortsätta följa en tv-serie. Detta argument känns troligt då vi själva upplevt 

liknande konsekvenser efter att ha tittat på flera serier. Med andra ord kan åskådare påverkas av 

flera strategier som präglar en tv-serie. Frågan är dock vem vi syftar till när vi nämner ordet 

“åskådare”.  David Bordwell anser att mottagares förståelse av en berättelse är narrationens 

huvudsakliga syfte (Bordwell 1985, s. 30). Han presenterar ett påstående om att denna åskådare 

inte är en specifik person, och inte ens en ideal läsare (Bordwell, s.30). Vidare nämner Bordwell 

denna hypotes: 

   

I adopt the term ”viewer” or ”spectator” to name a hypothetical entity executing the 

operations relevant to construction a story out of the film’s representation. My spectator, 

then, acts according to the protocols of story comprehension […] (Bordwell, s.30) 

 

Med detta sagt kommer vi i denna uppsats uttala oss om åskådaren som en hypotetisk och inte 

som en specifik person. Därför kommer vi endast utgå hypotetiskt från hur en åskådare kan 

tänkas bli engagerad. Bordwell utvecklar sitt resonemang med att nämna att hans åskådare är 

”äkta” i den benämningen att de innehar vissa psykologiska begränsningar som en ”riktig” tittare 

har. Vidare påpekas det att en tittares förståelse av en films narration är teoretiskt åtskild från 

hens känslomässiga gensvar (Bordwell, s.30). Bordwell påpekar sedan att tittaren tänker. Med 

det menar han att för att förstå en helhet av en narrativ film måste åskådare uppfatta ögonblick, 

utlägga bilder och ljud inom en tredimensionell värld, samt förstå muntligt och skriftligt språk 

(Bordwell, s.33). Beträffande den narrativa förståelsen påpekar Bordwell att människor har ett 

förnuft som gör att de förstår vad som är den huvudsakliga poängen i en historia, samt vad som 

kan tyckas vara berättelsens mindre huvudsakliga poäng. När information saknas kan åskådaren 

göra antaganden eller till och med gissa sig fram. Exempelvis om en berättelse inte är 

konstruerad i kronologisk ordning försöker tittare automatiskt strukturera händelserna i 

ordningsföljd (Bordwell, s.34). Vilket leder till att vi kan konstatera att tittaren är väldigt aktiv 

när hen tittar på film/tv-serier. Även resultat från undersökningar kring förståelse av en berättelse 
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tyder på att åskådare tenderar till att utgå från ett specifikt ”master” schema. Detta schema är en 

abstraktion av en narrativ struktur som innefattar förväntningar om hur man ska klassificera 

händelser och förstå dess innebörd i en berättelses helhet. Åskådare använder dessa scheman för 

att förstå och summera en narration (Bordwell 1985, s.34).  

Material	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
Urval	  
	  
Undersökningen som vi ska göra grundar sig i frågan: Hur är pilotavsnitt strukturerade narrativt 

med syfte att engagera tittare? För att besvara denna fråga vill vi analysera pilotavsnitt utifrån 

flera olika tv-serier. Målet med vår studie är att kunna uttala oss generellt om pilotavsnitts 

narrativa konstruktion. Vi är dock medvetna om att det finns problem med att uttala sig generellt 

då vi inte kan ta hänsyn till samtliga tv-serier, i brist på tid. Med andra ord kan inte resultatet tala 

för alla tv-serier. För att lösa detta problem kommer vi att behöva begränsa oss beträffande vårt 

urval. För att nå ett övergripande resultat, med giltig hållbarhet, bör ett urval, som är väl 

genomtänkt med genomförbart material, utnyttjas (Larsson 2010, s.76-77). Vi bör även analysera 

ett stort utbud av pilotavsnitt för att kunna, ha rätt till att, uttala oss övergripande om resultatet. 

Urvalet kommer på så vis avgöra vår uppsats giltighet och förmåga till en god analys. För att 

genomföra en välplanerad restriktion så har vi valt att skapa ett format som samtligt material 

måste följa. Detta format skall ta hänsyn till en viss längd, produktionstid, språk, nation, struktur 

och medie-plattform. Med andra ord kommer vi undersöka pilotavsnitt utifrån flera olika genrer, 

stilar och målgrupper. Detta för att kunna uttala oss så generellt som möjligt utifrån mallen. 
 

Formatet råder under följande beskrivning. Tv-serierna skall ha sänts eller sändas på 

kommersiell television, så att vi kan utgå från att samtliga avsnitt har tagit hänsyn till strukturer 

så som reklamavbrott och sändning av ett avsnitt varje vecka. Serierna skall även förhålla sig till 

längden ca 43 min och på så vis ha möjlighet till samma mängd av innehåll. Denna längd på 

avsnitten är även relevant, att förhålla sig till, då drama-serier ofta följer denna tidslängd. 

Samtliga tv-serier ska vara producerade av amerikanska produktionsbolag samt behandla 

engelska som huvudspråk. Valet blev USA på grund av det faktum att denna nation har 

producerat många framgångsrika tv-serier internationellt (www.imdb.com). Vi ska analysera 

pilotavsnitt från tv-serier där samtliga avsnitt är beroende av varandra och följer en röd tråd. På 

så vis blir materialet relevant för studien, då vi vill analysera pilotavsnitt utifrån hur de använder 

sig av olika strategier för att åskådaren ska vilja se nästa avsnitt. Med detta sagt måste vi därför 
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använda oss av tv-serier där avsnitten faktiskt är beroende av varandra. Med andra ord ska 

avsnitten inte vara självständiga, som exempelvis House (2004-2012), Criminal minds (2005-), 

CSI (2000-) osv., där man får följa ett “fall” varje avsnitt som i slutet ofta löser sig, har en 

“clousure”. Till sist så skall tv-serien vara producerad mellan 2004 och 2014. Denna begränsning 

av material kan ifrågasätta huruvida resultatet kan framstå som generellt eller inte. Detta problem 

är vi medvetna om och vill därför poängtera att resultatet, av studien, endast kommer att tala för 

de pilotavsnitt som motsvarar formatet, vilket ungefär omfattar minst ett fyrtiotal tv-serier. 

Denna begränsning av tidsperiod valde vi för att ta hänsyn till tv-serien Lost (2004-2010) som 

används som undersökningsmaterial i flera studier kring narrativ komplexitet. På så vis 

begränsar vi oss, troligt vis, inom en period där komplexa serier existerar. Visst var vi medvetna 

om att samtligt material eventuellt inte skulle följa strukturen för en komplex narration. 

Vi rationerade däremot att vi åtminstone skulle kunna jämföra dessa med de serier som faktiskt 

är komplexa, exempelvis Lost.  
 

Formatet antyder alltså att vi ska analysera tv-serier som följer vårt format och har producerats 

inom de senaste 10 åren. För att hitta tv-serier som följer detta formatet använde vi oss av 

internetsidan IMDb (www.imdb.com) som redovisar mycket relevant information, så som 

produktionsår, produktionsland, språk, tidslängd, osv.   
 

Val	  av	  material	  
 

Vad som förhoppningsvis framgått ämnar denna studie att undersöka flera pilotavsnitt för att vi 

skall utvinna ett svar som kan tänkas gälla många serier inom ett visst format. Efter en sökning 

på IMDb hittade vi ca: 40 stycken tv-serier som antydde följa vårt format. Men eftersom vi inte 

hade sett alla dessa tv-serier så kunde vi bara, utifrån en genomarbetat informationssökning kring 

varje tv-serie, anta att de följer vårt format. Vi var dock tvungna att ta bort 14 stycken tv-serier 

från vår studie då vissa var svåra att få tag på, och andra inte följde formatet trots allt. Denna 

rensning var alltså nödvändig för att inte analysera irrelevanta pilotavsnitt. Därmed har vi valt att 

utforska följande tv-serier: 
 

Lost (2004-2010), The 4400 (2004-2007), Desperate Housewives (2004-2012), Supernatural 

(2005-), Grey’s Anatomy (2005-), Prison Break (2005-2009), Mad Men (2007-), Gossip Girl 

(2007-2012), Greek (2007-2011), Sons of Anarchy (2008-), Breaking Bad (2008-2013), The 

Vampire Diaries (2009-), The Walking Dead (2010-), The Event (2010-2011), Pretty Little Liars 
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(2010-), Life Unexpected (2010-2011), Grimm (2011-), Revenge (2011-), Person of Interest 

(2011-),  Falling Skies (2011-), The Killing (2011-), Revolution (2012-2014), Arrow (2012-), The 

Blacklist (2013-), Under the Dome (2013-), The Following (2013-). 

 

Vi är väl medvetna om att det finns fler tv-serier som passar in i formatet. Vi använde oss av 

bland annat Netflix och dvder för att få tillgång till vårt slutliga material. Vår tillgång till de olika 

serierna begränsade vårt val av material. Tidsbristen var även en anledning till varför det var 

nödvändigt att rensa bort ett antal tv-serier. Somliga tv-serier togs också bort från studien 

eftersom de behandlar liknande situationer som de vi redan valt ut. Exempelvis tog vi bort 

Chicago Fire (2012-) då den är snarlik Grey’s Anatomy då de båda behandlar räddningstjänst, 

men i olika positioner. Dessa argument fick bli grund till vårt val av material. Dock är vi 

medvetna om att alla tv-serier är originella och unika på sitt sätt vilket gör att exempelvis Grey’s 

Anatomy inte kan representera Chicago Fire fullt ut. Vi har även valt att ta hänsyn till 

produktionsåren vid val av serierna för att få ett generellt resultat i förhållande till tidsperioden 

2004-2014. 
 

Vi har valt att studera och analysera samtliga serier som är listade ovanför. Då denna studie har 

brist på tid och utrymme, har vi dock valt att presentera och studera fem pilotavsnitt mer 

detaljerat. Dessa fem kommer därmed representera övriga. Däremot har vi bestämt att övriga tv-

serier, som inte ingår i dessa fem, kommer att få ett visst utrymme i resultatet där vi kan tala mer 

generellt om samtligt material i vår studie, som vi nyligen listat ovan. Detta innebär dock att de 

övriga tv-serierna, utöver de fem, även kan inneha en indirekt påverkan i vår analysdel.  
 

De fem tv-serier som vi vill analysera mer ingående är valda utifrån olika genrer och 

produktionsår. På så vis ämnar vi analysera ett brett material. Följande fem tv-serier har vi valt: 

Lost, Prison Break, The Vampire Diaries, The Walking Dead och Under the Dome, eftersom de 

tillämpar olika egenskaper men framförallt eftersom de omfattar många bra exempel på de 

begrepp och fenomen som vi nämnt tidigare under teoretiska utgångspunkter. Efter att vi har 

tittat på många pilotavsnitt, har vi fått en inblick i tv-seriers tendens att te sig olika och lika. Det 

vi vill komma fram till är att en serie som fått mindre plats i uppsatsen kan ha haft en inverkan 

på vad vi kommit fram till generellt beträffande en tv-serie. På så vis får dessa fem tv-serier 

representera flera av de övriga: 
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Lost	  
 

Lost kom 2004 och avslutades 2010. På IMDb klassificeras denna tv-serie inom genrerna; 

äventyr, drama, fantasy, mysterium, sci-fi och thriller. Serien skildrar de 48 passagerare som 

överlevt en oförklarad flygplanskrasch på en öde ö och deras kamp för att överleva. På ön möter 

de inte bara en fiendegrupp, ”the others”, mystiska monster utan även intriger sinsemellan. 

Gruppen upptäcker relativt snabbt, under tv-seriens handling, att de måste samarbeta för att 

överleva. Som tidigare nämnts har flera forskare och teoretiker analyserat och lyft fram denna tv-

serie som exempel på ”mastermind narration” och på grund av detta har även vi valt att studera 

Lost. Tv-serien är och förblir, anser vi, oerhört komplicerad genomgående i handlingen. På grund 

av detta och dess användning av att förflytta handlingen i tid och plantera frågor, blir tv-serien 

extra intressant att analysera. Vi tror även att Lost kan ge anspråk för flera tekniker som kan 

engagera en tittare, och därmed kan vi utgå från den och sedan se vad serien har för likheter och 

olikheter gentemot de övriga tv-serierna. 

Prison	  Break	  
 

Prison Break började sändas på tv 2005 och fortsatte ända tills 2009, efter fyra säsonger och en 

film. Denna tv-serie innehåller, enligt IMDb, genrerna action, ”crime” och drama. Tv-serien 

handlar om Michael Scofield, som i första avsnittet rånar en bank för att senare hamna i fängelset 

där hans bror, Lincoln Burrows, sitter oskyldigt dömd till döden. Redan i första avsnittet visar 

det sig att Michael rånade banken avsiktligt, för att hamna i fängelset. Bankrånet var med andra 

ord bara en liten del av hans stora plan: att rädda sin bror och tillsammans rymma från fängelset. 

Vi har valt att analysera denna tv-serie då den utspelar sig i en mer realistisk miljö, det vill säga 

att den inte omfattar onaturliga fenomen som många andra serier. Detta pilotavsnitt är även 

relevant att analysera då den tydligt förklarar hur ett avsnitt kan placera ledtrådar för att engagera 

åskådare.  

The	  Vampire	  Diaries	  
 

The Vampire Diaries hade sin debut 2009 och innehåller genrerna drama, fantasy, skräck, 

mysterium romans och thriller enligt IMDb. I denna tv-serie får man följa invånarna i staden 

”Mystic Falls” som får besök av bröderna Stefan och Damon, som båda är vampyrer. Då 

människorna till en början inte vet om vampyrers existens så lever de ett relativt normalt liv. I 
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serien får man även följa människan Elena och hennes relation gentemot vampyren Stefan. Vi 

har valt att analysera denna tv-series pilotavsnitt eftersom den behandlar vampyrer och inte 

framställer någon sorts olycka, som i till exempel Lost. The Vampire Diaries må ha inslag av 

fantasy och skräck, men mycket fokus kretsar kring Elena och brödernas relation. Därmed vill vi 

analysera detta pilotavsnitt, eftersom det kan representera de tv-serier som lägger fokus på att 

framställa olika romanser. Dessutom har denna tv-series pilotavsnitt, enligt oss, två 

huvudkaraktärer, vilket skiljer sig från de övriga som skall presenteras i analysen. Detta är ännu 

en anledning till att The Vampire Diares skall analyseras mer detaljerat, med de övriga fyra.   

The	  Walking	  Dead	  
 

The Walking Dead hade premiär 2010 och visas än idag (2014). Denna tv-serie hör, enligt IMDb, 

till genrerna; drama, skräck och thriller. Serien handlar om sheriffen Rick som blir skjuten i 

tjänst och hamnar i koma. När han vaknar upp på sjukhuset är ingen där, inte ens någon personal. 

Det framgår att världen står stilla efter att människor smittats till zombies med få överlevare. 

Hela tv-serien handlar om hur Rick möter olika hinder och människor i sitt letande efter sin fru 

och son. Han lyckas hitta några överlevare som han sedan sammansluter sig till för att slå 

tillbaka mot zombierna. Denna tv-serie vill vi presentera eftersom den skiljer sig från de övriga, 

då den behandlar en postapokalyptisk situation. Den urskiljer sig även då den har väldigt få 

karaktärer. Pilotavsnittet är även relevant att presentera i analysen eftersom det innehåller många 

förklarande exempel på de strategier som vi tagit upp tidigare, exempelvis att hålla tillbaka 

information.  

Under	  the	  Dome	  
 

Under the Dome är en av de nyare tv-serierna och hade premiär 2013. Den klassificeras på IMDb 

som drama, mysterium, sci-fi och thriller. Tv-serien gestaltar den lilla staden ”Chester’s Mill” 

som blir instängd av en osynlig kupol. Detta leder till att många människor i staden blir avskilda 

från resten av världen då de inte kan höra folk från utsidan och vice versa, eller ta sig utanför 

kupolen. Människorna i staden sätts ständigt på prov då de försöker förstå sig på denna mystiska 

kupol, vad det är för något, vad den är till för, men framför allt hur de ska ta sig ut från den. 

Denna tv-serie valdes eftersom den är väldigt komplicerad, då den gestaltar övernaturliga 

fenomen som är obegripliga att förstå. Den kan därmed ge oss svar på hur ett pilotavsnitt kan 

vinna åskådares intresse. Denna tv-serie skall därför representera de serier som skildrar 



	  

16	  
	  

övernaturliga skeenden. Under the Dome är också nyare än de andra vilket gör att vi kan få en 

övergriplig bild av flera års produktioner. 

Metod	  	  	  	  	   	  
 

Då denna studie ämnar undersöka hur pilotavsnitt är strukturerade, för att skapa ett engagemang 

hos tittare, har vi valt att utföra en analys gentemot struktur och narration hos flera pilotavsnitt. 

Med andra ord bör vi, genom att titta på flera pilotavsnitt, kunna notera hur de är konstruerade, i 

syfte att engagera tittare till att vilja se nästkommande avsnitt. Lindqvist nämner att 

manusskrivande ofta strävar efter att engagera åskådare (Lindqvist 2009, s.12). På så vis kommer 

analyserna av pilotavsnitt även vara uppmärksamma på detaljer i den narrativa strukturen för att 

se vad pilotavsnitten har gemensamt och inte. Därmed kommer viss uppmärksamhet fokusera på 

vilka strategier som avsnitten använder sig av för att bidra till lojala mottagare.  
 

Som tidigare nämnts så finns det en hel del likheter mellan berättande i film och tv-serier, då 

filmvärldens normer adopterats i televisionens värld (Thompson 2003, s.19). Därför kommer vi 

att utgå från många begrepp från filmens narrativa system och dramaturgi, och försöka upptäcka 

dessa i flera pilotavsnitt. Däremot kommer analyserna vara öppna för andra grepp och innehåll 

som kan tänkas finnas i pilotavsnitt och därmed inte begränsa undersökningen till enbart dessa 

begrepp. En framställning kommer ske, och ge anspråk för huruvida dessa begrepp existerar i tv-

seriers narration med genomsyrande frågor som: hur har skaparna valt att framställa berättelsen 

för att engagera tittare? För att besvara denna frågeställning vill vi analysera följande delar och 

använda de som verktyg för undersökningen: 

Karaktärer	  och	  “parasocial	  interaction”	  
 

Pilotavsnitt är viktiga då de ska introducera en ny värld och etablera flera faktorer som kan vara 

avgörande för åskådares engagemang (Smith 2013, s.59). Vi vill därför bland annat analysera 

karaktärers etablering och se om det finns ett gemensamt mönster för hur dessa framställs. Denna 

faktor är viktig att analysera då strategin att etablera viktiga och centrala karaktärer ofta strävar 

efter att låta åskådaren identifiera sig med denna/dessa (Granath 2003, s.58). Vi kommer även 

titta på karaktärers problem, mål osv. för att även här eventuellt se ett samband bland flera tv-

seriers pilotavsnitt. Vi vill helt enkelt utgå ifrån begreppet “parasocial interaction”, som vi nämnt 
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tidigare, vilket kan anses vara en strategi för att involvera åskådare (Tian & Hoffner 2010, s. 

251). 

Planteringar	  
 

En av de mest centrala strategierna, för att engagera åskådare, i filmberättande, är när man 

planterar drivande frågor i dramaturgin, så som: kommer hen att överleva, kommer de hitta 

mördaren, osv. (Lindqvist 2009, s.9). Genom att utgå från denna strategi vill vi analysera 

dramaturgins planteringar av frågor för att studera om det finns några liknande planteringar i 

pilotavsnitt. Likaså se om avsnitten följer begreppet “mastermind narration”, som nämnts 

tidigare, och i så fall hur (Clarke 2010, s. 127). Fokus i granskningen kommer även undersöka 

eventuella detaljerande planteringar. Vilket varnar åskådare om att någon viss händelse kommer 

ske, för att låta tittare spekulera och i och med det engagera sig (Pusztai 2013, s. 72). På så vis 

kan vi även här avgöra om liknande planteringar finns i samtliga avsnitt för att dra övergripande 

slutsatser. En annan vanlig strategi är att låta narrationen vara fördröjande och utelämna 

information. Med andra ord väljer man att “säga A men inte B” för att skapa spänning hos 

mottagare (Pusztai, s. 72). Därför vill vi även se om och hur denna strategi genomsyrar samtliga 

pilotavsnitt eller inte. Utifrån de tekniker som nämnts ovan ska vi sammanfattningsvis se om 

pilotavsnitten har ett liknande mönster för att få åskådaren att ställa frågor. Ett exempel på sådan 

fråga kan vara “hur ska det gå?” som enligt Lindqvist är ett av de mest centrala 

tillvägagångssätten i filmberättandet när det gäller att få publiken engagerad (Lindqvist, s.9). 

Med det sagt kommer vi genomgående titta efter frågor som sammanstrålar i “hur ska det gå”? 

för att se hur dessa har någon innebörd för tittarens engagemang. 

“Mastermind	  narration”	  
 

Som vi nämnt tidigare är “mastermind narration” ett begrepp som använder sig av flera element 

som strategier för att engagera åskådare (Clarke 2010). Några av dessa element är exempelvis 

”flashbacks” och ”flashforwards”. En ”flashback” är en scen som utspelar sig bakåt i tiden 

utifrån filmens ursprungliga nutid för att visa något som hänt tidigare, medan en ”flashforward” 

är en scen som visar något som kommer att hända längre fram i berättelsen (Lindqvist, s.149-

151). Dessa element bidrar till en komplex narration och låter åskådaren spekulera själv och ta 

eget initiativ för att få en förståelse för handlingen (Bourdaa 2013, s. 202). Liknande komplex 

narration sker då man väljer att använda dessa begrepp och bryta sig ur de konventioner om att 

berätta en historia i kronologisk ordning. Denna strategi att låta åskådare få ett allvetande öga 
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över alla karaktärer och händelser, från olika tider, ger dem även här möjligheter att spekulera. 

Ett sådant begrepp, som bidrar till en överblick av tid och olika händelser, kan vara “parallella 

klippningar” där man visar två eller flera skeenden som pågår samtidigt under samma sekvens. 

Detta fenomen bidrar bland annat till spänning och kan påverka åskådares engagemang. Med 

andra ord används narrationen genom att manipulera åskådare och på så vis hålla deras intresse, 

för en film eller en tv-serie, vid liv (Jernudd 2010, s. 293-294). 

Inledning	  
 

Som tidigare nämnts följer filmer en viss dramaturgi i syfte att underhålla. Med andra ord 

omfattar dramaturgin olika delar för att skapa en koherens i handlingen (Morreale 2010, s.180). 

Vi önskar därför analysera följande delar och se hur de på olika vis bidrar till ”suspense” och 

engagemang hos mottagare. Första delen av en film omfattar anslag, de första minuterna, och 

exposition där plats, personer, tid, förutsättningar osv. presenteras (Pusztai 2013, s.64). Denna 

del omfattar ibland element så som “voiceover” för att; skapa en relation mellan en karaktär och 

åskådare, eller framställa karaktärers tankar (McGettigan 2001, s.33). “Voiceover” kan även vara 

viktig för en film eller tv-seriers narration då den, bland annat, kan förklara tidigare händelser. 

Med andra ord vill vi undersöka hur vanlig denna berättarteknik är och hur den kan framställas i 

pilotavsnitt. 
 

Anslag är den del i filmer där åskådare får veta vem/vilka som en berättelse handlar om, hur 

denna karaktär lever sitt liv och hens mål samt vad huvudintrigen kretsar kring (Pusztai, s.25). 

Därför strävar vi efter att undersöka om det finns en liknande period i tv-serier och deras 

pilotavsnitt, och i så fall analysera hur de är konstruerade. Första akten av en film skall förbereda 

åskådaren för vad som komma skall, samt presentera förutsättningar. I första akten finns 

anslaget, som är ett annat ord för inledning. Anslaget skall introducera filmen så att åskådaren får 

rätt uppfattning i förhållande till vilken ton den har (Lindqvist 2009, s.34). För att anpassa 

filmens dramaturgiska delar till tv-serier kan vi utgå från ett eget resonemang om att pilotavsnitt 

kan representeras som ett anslag/exposition för en hel serie. Detta är något vi funderat kring när 

vi läst in oss på begreppet anslag, när det gäller film, och därmed vill vi pröva om någon form av 

anslag finns i tv-serier.  
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Katalysator	  
 

I dramaturgin ingår ofta en del som kallas för katalysator. Denna klassificeras som en utlösande 

faktor, en händelse, som skapar en anledning till att berätta något (Pusztai 2013, s. 97). Därför 

kommer undersökningen belysa om det finns en liknande sorts katalysator i pilotavsnitt, som 

sätter igång hela handlingen, för att sedan fokusera på hur de framställs. Denna del är viktig att 

analysera eftersom den kan bidra till spänning och att hålla åskådare kvar framför en tv-serie.   

Problem	  
 

Samtliga akter består ofta av flera vändpunkter som driver en berättelse framåt. Vändpunkter är 

tillfällen i en narration då karaktärer tvingas stanna upp inför oväntade hinder eller möjligheter 

(Pusztai 2013, s.201). Dessa problem kan vara viktiga att analysera då pilotavsnitt kan ha 

liknande vändpunkter som alla bidrar till spänning eller lockande effekter. En vändpunkt kan 

exempelvis grunda sig i en konflikt. En berättelse kan ha flera konflikter men bör ha en tydlig 

huvudkonflikt som gör att bi-konflikterna är motiverade utifrån huvudkonflikten (Pusztai, s.102). 

Genom att utgå från denna dramaturgiska teknik kommer vi exemplifiera om det finns en 

huvudkonflikt i samtliga pilotavsnitt och även se hur de framställs och bidrar till att engagera 

åskådare. 
 

Liknande konflikter kan även vara när hinder uppstår och stoppar karaktärer från att göra något 

eller nå sina mål (Puszati, s. 84). Dessa faktorer är viktiga att analysera då man tidigare har 

konstaterat att det som intresserar publiken mest är hur människor hanterar konflikter, olyckor 

och orättvisor (Granath 2003, s.58). Analyserna är även angelägna då man konstaterat att de mest 

framgångsrika filmer är gestaltade kring ett centralt problem som huvudkaraktären ägnar sig åt 

att hantera genom hela filmen (Lindqvist 2009, s.25). En beskådning kommer även göras om 

samtliga serier omfattar elementet “point of no return”. En vändpunkt där en dramatisk sekvens 

som ger intryck av att allt står på spel (Lindqvist, s. 51). Likaså eftersträvar undersökningen att 

se hur detta fenomen framställs och vad de i så fall ger för effekt. 
 

En annan viktig del i filmens dramaturgi är klimax som är spänningens höjdpunkt där dramats 

stora fråga skall besvaras (Lindqvist, s. 54). Här skall vi undersöka huruvida detta existerar inom 
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ramen för tv-seriers struktur och vad det har för mening för tesen att skapa engagemang hos 

tittare. För att sammanfatta denna del av vår metod kan man nämna att tv-seriernas vändpunkter, 

konflikter, hinder, “point of no return” och klimax skall undersökas för att se om det finns ett 

gemensamt mönster för samtliga serier eller inte, för att sedan se deras bidragande till lockande 

effekter. 
 

Avtoning	  
 

Filmer avslutas ofta med en avrundning genom att exempelvis presentera den nya situationen 

som huvudkaraktären lever i, vanligtvis efter en förändring (Pusztai 2013, s. 29). Det vi kan 

fråga oss i denna aspekt är ifall liknande avrundning, där man knyter ihop säcken, finns i 

pilotavsnitt eller huruvida det finns en avtoning som uppmanar åskådare till att vilja se nästa 

avsnitt. 
 

Även om filmer ofta använder sig av att svara på eventuella frågor och på så vis tillfredsställa 

åskådare så använder sig tv-serier ofta av annorlunda slut som omfattar “cliffhangers”. En 

“cliffhanger” är när man avslutar berättelsen helt plötsligt i handlingen, när det är oerhört 

spännande, som skapar förväntningar för vad som komma skall (Pusztai, s.37). Detta är en vanlig 

strategi som används för att hålla åskådarens engagemang och intresse vid liv (Bourdaa 2013, 

s.204; Kjelstrup 2007 s.38). Även om detta antagande redan påstår att tv-serier ofta omfattar 

”cliffhangers” så är det inget som alltid förekommer och är på så vis angeläget att undersöka. Det 

vi kan fundera på dock är hur dessa “cliffhangers” framställs och hur de skapar engagemang hos 

åskådaren. 
 

 

 

 

När vi tittat på pilotavsnitten ska vi inte bara föra en diskussion kring dessa grepps betydelse för 

att engagera tittare, utan även föra en statistisk sammanställning och utifrån det skapa ett 

diagram, för att få en inblick över alla tv-serierna som ingår i denna undersökning. Däremot 

strävar uppsatsen i sig inte efter att använda sig av en checklista och bocka av. Med andra ord är 

denna studie inte en kvantitativ studie utan snarare en kvalitativ studie där vi kommer granska 

materialets innehåll. Däremot strävar denna studie efter att granska ett större antal pilotavsnitt 

vilket leder till att denna undersökning kan tänkas formuleras som en kvalitativ kvantitetsstudie. 
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På så vis måste vi göra en fördjupning beträffande narrationen i berättelsen. Därför kommer vi 

gå igenom alla dessa grepp på en djupare nivå för att förstå dess betydelse. Efter detta kommer 

studien koppla det vi hittar i de olika avsnitten kring de begrepp som togs upp under teoridelen. 

Därefter kan vi göra en jämförelse emellan alla pilotavsnitt och komma fram till en slutsats av 

vad ett pilotavsnitt vanligtvis innehåller för att motivera tittarens intresse och vinna dennes 

uppmärksamhet. 

 

Efter att vi sett samtliga avsnitt som denna studie behandlar kommer vi, som sagt, föra en 

statistik för att lättare få ett överskådligt perspektiv. Denna statistik kommer att redovisas längre 

fram under resultat och i en bilaga. Detta eftersom studien omfattar ett brett urval och därmed 

förenklar processen som studien kräver och hjälper oss att se alla tv-serier sida vid sida mer 

konkret. Därefter kan diagrammet stå som stöd i vår diskussion där vi strävar efter att ge anspråk 

för samtliga tv-serier mer generellt.  

Metodproblem	  

Vi har valt att genomföra denna studie utifrån flera tv-serier, för att kunna uttala oss mer 

generellt och inte enbart utifrån, ett exempel från, en serie. Detta betyder naturligtvis inte att vi 

kan fastslå att det resultat vi frambringar gäller alla pilotavsnitt. Då vi har skapat ett format som 

tv-serierna följer, gäller resultatet för detta format. På så vis kan vi inte uttala oss om serier som 

befinner sig utanför detta format. Eftersom vi begränsat oss till produktioner i USA blir resultatet 

även därmed styrt hur ett pilotavsnitt kan tänkas te sig där och inte hur pilotavsnitt är 

strukturerade i övriga nationer. Eftersom tv-serier ofta innehåller flera genrer så har vi valt att 

inte titta begränsa oss till en specifik sådan. På så vis kan förhoppningsvis studien resultera i 

generella argument och slutsatser. Detta kan dock tänkas tillföra ett problem då vissa tv-serier 

med olika genrer kan ha olika målgrupper och på så vis omfatta färre likheter. Exempelvis tillhör 

Gossip Girl, bland annat, den romantiska genren som kan tänkas rikta sig till tjejer. Vi är väl 

medvetna om detta, men anser att oavsett genre så är pilotavsnitt till för att introducera en 

handling och skapa ett intresse hos åskådare. Eftersom vi ska fokusera på att dra liknelser vad 

gäller element och hur de framställs så har vi därför valt att inte fokusera på en bestämd genre. 

Det finns även problem med att generalisera då man bör ta hänsyn till dess offentliga definition 

och alltid vara säker på att det man uttalar är korrekt. Med andra ord kan myter, fördomar och 

antagande utifrån egna erfarenheter inte utges som belägg för ett resultat eller argument 

(Ekström & Larsson 2010, s.17). Därför är det viktigt att vi hela tiden utgår från våra teoretiska 
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utgångpunkter och ser till att det resultat som uppstår finns grundat utifrån majoriteten av 

materialet. Målet är därför att hitta ett mönster eller upprepande element i flera pilotavsnitt, 

vilket kan ses som en kritisk granskning, av sitt egna resultat, för att hålla en hög hållbarhet kring 

resultatet (Ekström & Larsson, s. 76). 

Ett annat metodproblem är att vi har valt att studera tv-seriers pilotavsnitt som producerats de 

senaste tio åren, vilket innebär att det slutliga resultatet endast kan representera just de åren. 

Därför kan vi med andra ord inte uttala oss om pilotavsnitt utanför denna period. Likaså kan vi 

heller inte anta att en tv-serie själv representerar alla serier som producerats under samma år. 

Värt att poängtera är att vi endast kan spekulera utifrån vår analys om hur de olika strategierna 

bidrar till en engagerad åskådare. Med andra ord kan vi aldrig veta säkert vad som attraherar en 

specifik publik. Dessutom har vi valt att använda oss av Bordwells teori om en hypotetisk 

åskådare. De gånger vi belyser åskådare är endast i form av en hypotetisk sådan. Detta då vi inte 

kan veta exakt hur pass mycket en publik blivit engagerade eller inte. Detta ligger således 

utanför vår studie. 

Analys	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	   	  
Karaktärer	  och	  “parasocial	  interaction”	  
	  
Många tv-seriers pilotavsnitt som behandlas i denna uppsats tenderar till att etablera många 

karaktärer, med många olika personligheter och olika livsöden. Ett exempel på detta är i Lost där 

serien gestaltar många olika individer som får erfara en flygplanskrasch på en öde ö. Komplex 

narration kan få åskådare att engagera sig och bevittna en utmanande narration (Mittell 2006, 

s.38). Exempelvis så kan flera karaktärer i en serie tillföra enså komplex narration, eftersom man 

som åskådare måste ha koll och följa de olika karaktärernas historier. Vilket leder till att 

åskådarens engagemang eventuellt ökar då hen måsta anstränga sig mer för att förstå helheten. 

Något tv-serierna Lost och Under the Dome har gemensamt är att de etablerar flera karaktärer på 

ett sätt som väcker frågor kring vilka de är. Exempelvis finns en sekvens i Under the Dome där 

karaktären Barbie (Mike Vogel), som är en av de centrala karaktärerna, etableras. Vi får se hur 

han gräver ner ett lik, ute i skogen. Detta skapar frågor kring vad som hänt, och varför han gräver 

ner denna person. Detta sätt kan knytas an till Jernudds påstående om att låta åskådaren ta del av 

en viss information, som inte alla karaktärer är medvetna om, vilket kan bidra till ökat 

engagemang (Jernudd 2010, s.293-294). Till exempel så vet inte de övriga karaktärerna om att 

Barbie begravt ett lik i skogen. Därmed skapas en spänning av risken att någon kommer 
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upptäcka liket längre fram. Dessutom framgår det senare i avsnittet att liket som Barbie grävde 

ner är journalisten Julias (Rachelle Lefevre) make, vilket väcker intresse kring huruvida hon 

kommer få reda på detta eller inte. Ett liknande exempel från tv-serien Lost, är när Sawyer (Josh 

Holloway) håller sig på avstånd, från de övriga passagerarna, vilket kan väcka frågor som; varför 

hjälper inte han till? Varför håller han sig på avstånd?  

Även om både Lost och Under the Dome har tydliga exempel på hur tv-serier, genom att låta 

åskådare följa flera karaktärer, bidrar till narrativ komplexitet, så är detta inte nödvändigtvis hos 

ett pilotavsnitt för att hålla tittares intresse vid liv. I exempelvis The Walking Dead skapas 

empati, identifiering och förståelsen för huvudkaraktären Rick (Andrew Lincoln) hastigt då han 

är den enda människan, vad vi som åskådare vet, som lever. När han lyckas ta sig hem till sitt 

hus ser han hur alla hyllor och lådor är tömda på personliga saker och kläder, vilket intygar att 

hans familj har övergivit huset. Denna scen utvecklar sig i att Rick bryter ihop, faller ner på knä 

och försöker ”vakna” genom att slå sig själv och säger med panik i rösten: ”is this real, am I 

here, wake up!”. Denna scen låter åskådare komma nära Ricks känslor och tankar vilket kan 

tänkas göra de mer involverade och berörda.  

Även Prison Break etablerar tydligt hur huvudkaraktären Michael (Wentworth Miller) är 

centrum för handlingen. Visst följer pilotavsnittet flera karaktärer, men det är tydligt hur tv-

serien har fokus på Michael, vars mål, brister, egenskaper och känslor vi får följa. Redan i första 

scenen av Prison Break gestaltas Michaels ansikte i bild, samtidigt som man hör att han tatueras. 

Denna sekvens är tydlig med att introducera huvudkaraktären, Michael. Men när resultatet av 

hans tatuering inte visas, väcks frågor beträffande vad den föreställer, samt uppbyggs en 

stämning om att den döljer en något viktigt. Det enda som framgår är att tatueringen täcker hela 

överkroppen. Detta är ännu ett exempel, precis som i Lost och Under the Dome, på hur ett 

pilotavsnitt kan introducera karaktärerna men samtidigt undanhålla en viss information om dem, 

vilket väcker intresse hos åskådare. Denna teknik är något som pilotavsnittet av Prison Break 

använder sig av genomgående. Detta leder till att åskådare kan tänkas bli intresserade av att 

fortsätta titta för att få reda på mer om karaktärerna (Jernudd 2010, s. 293-294). Liknande 

strategi omfattas i tv-serien The Walking Dead när Rick ska ta sig till en större stad för att leta 

efter sin familj. Genom parallella klippningar får åskådare se att en grupp människor hör Ricks 

nödanrop på radion, utan att han hör dem. Detta ger åskådare information och låter de veta mer 

än själva huvudkaraktären. Vi som åskådare får även veta att någonting lurt väntar i storstaden, 

dit Rick är på väg, då denna grupp människor diskuterar att de borde satt upp varningsskyltar om 
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att inte åka in till staden. På så vis vet vi som åskådare att någonting kommer hända när han når 

staden, till skillnad från huvudkaraktären själv, vilket bidrar till spänning (Jernudd, s.293-294).  

Ett mönster som tv-serien Under the Dome har är tillvägagångssättet att presentera somliga 

karaktärer när man inte får se ansiktet på karaktärerna direkt, utan visar de från olika vinklar 

först. Genom detta sätt att presentera en karaktär, och hålla tillbaka information, skapas alltså ett 

intresse hos åskådare (Clarke 2010). Ett exempel på detta är när journalisten Julia presenteras 

och avsnittet dröjer några sekunder innan åskådare får se hennes ansikte. Under ytterst kort tid 

har pilotavsnittet introducerat ett flertal karaktärer som engagerar tittare till att fundera och 

spekulera kring deras relationer och eventuellt inledande relationer. Denna tv-serie omfattar 

många karaktärer och utspelar sig i den lilla staden “Chester’s Mill” som blir omsluten av en 

gigantisk kupol.  

Likaså etableras alla karaktärer, i tv-serien Lost, redan i första avsnittet och får olika sorts roller, 

som är viktiga för handlingen. Jack (Matthew Fox) tar sig an ledarrollen, då detta faller honom 

naturligt, då han är en läkare och försöker rädda de skadade. Hurley (Jorge Garcia) framställs 

som den mer lugna killen, Sawyer framställs som den mystiska och Kate (Evangeline Lilly) 

framställs som ledarens högra hand då hon samarbetar med Jack. En annan aspekt värt att 

nämna, är när en tv-serie gestaltar många olika karaktärer så finns det eventuellt andrum för 

åskådare att uppleva en identifikation med någon. Troligtvis kan de som följer en sådan tv-serie 

som Lost, där många personligheter får plats, hitta någon att identifiera sig med. Detta kan 

knytas an till termen “parasocial interaction” som betyder att en åskådare kan få en “nära 

relation” med karaktärer och att detta kan vara en motivering för denna att fortsätta följa en tv-

serie (Tian & Hoffner 2010, s. 251). Även om flera karaktärer ger åskådare ett större val, vad 

gäller identifiering, så kan det dock vara svårare att skapa en sådan nära relation som “parasocial 

interaction” argumenterar för. Med andra ord borde en nära relation skapas lättare vid en 

huvudkaraktär. Ett exempel på detta är Prison Break där vi får följa Michael och hans relation 

till sin familj. Genom att framställa honom gentemot olika familjemedlemmar skapas en 

förståelse för karaktären och hans personlighet. 

Fenomenet “two major lines of action”, vilket betyder att huvudkaraktären har två olika mål 

parallellt under berättelsen (Thompson 2003, s. 22), kan vi finna i flera tv-seriers pilotavsnitt. I 

åtskilliga av avsnitten har huvudkaraktären eller huvudkaraktärerna ett tydligt huvudmål de skall 

nå, som ofta presenteras i pilotavsnittet. I exempelvis Prison Break framställs Michaels mål extra 

tydligt: han skall rädda sin bror från döden genom att hjälpa honom rymma från fängelset. 
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Karaktärerna i Lost har även ett tydligt mål: de vill ta sig från ön. Människorna i The Walking 

Dead strävar efter att överleva zombies. Slutligen har strävar karaktärerna i Under the Dome 

efter att ta sig ur kupolen. Lost, The Walking Dead och Under the Dome, representerar alla 

tydliga olyckor, orättvisor och konflikter. Däremot existerar även tv-serier där karaktärerna 

tacklas med mindre omfattande och allvarsamma problem exempelvis The Vampire Diaries. Här 

presenteras problemen och karaktärers mål inte lika tydligt eller övergripande. 

Som tidigare nämnts bör en huvudkaraktär sträva efter ett tydligt mål, inneha passion eller talang 

som ofta resulterar i att åskådare kan identifiera sig med denne (Smith, 2013, s.59). Ett 

återkommande element, som kan klassas som ett mål, är en eventuell kärleks-relation mellan två 

parter som precis träffat varandra. Dessa blir då som ett parallellt mål vid sidan av huvudmålet. 

Exempel på detta är när Julia och Barbie kommer i kontakt med varandra i Under the Dome. 

Spänningen och kemin som uppstår emellan dem kan vi, som åskådare, nästan ta på. Exempelvis 

så visar Barbie Julia kupolen och när de kliver över ett fallet träd så tar han hennes hand för att 

hjälpa henne så hon inte skall tappa balansen. Faktumet att “love is in the air” är ett 

återkommande fenomen i flera pilotavsnitt och indikerar vara ett sätt att engagera åskådaren. 

Genom att presentera en eventuell romans i första avsnittet skapas eventuellt ett visst intresse för 

att se nästa avsnitt, för att se huruvida en nära relation uppstår mellan vissa karaktärer. Ett annat 

exempel på samma fenomen är relationen som uppstår mellan Jack och Kate i Lost när Kate syr 

ihop Jacks sår och han berättar en personlig historia för henne. Även i Prison Breaks pilotavsnitt 

uppstår en kemi mellan två karaktärer, Michael och läkaren Sara (Sarah Wayne Callies). I dessa 

exempel framgår det att karaktärerna utbyter ögonkontakt flera gånger om och tittar på varandra. 

På så vis anser vi att många pilotavsnitt använder sig av att indela en kärleksrelation för att 

engagera tittaren. 

Planteringar	  
	  
Analysen har hittills redan berört tillvägagångssättet att introducera karaktärerna på ett sådant vis 

att man “säger A men inte B”, vilket kan väcka frågor. Ett exempel på detta är återigen 

inledningsscenen från Prison Break när Michael tatuerar sig. Scenen antyder att Michael döljer 

något då tatueringen inte visas i början av avsnittet. Genom att hålla tillbaka information skapas 

en spänning och frågor hos åskådare (Pusztai, 2013, s.72). När tv-serierna undanhåller 

information om dess karaktärer, men även handlingen i sig, skapas alltså ett intresse hos tittarna. 

Om all information framställts med en gång hade det inte varit angeläget att titta vidare på en tv-

serie, inte ens på ett avsnitt. Detta sätt att hålla tillbaka information använder sig Under the 
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Dome genomgående i pilotavsnittet. Då kupolen är osynlig kan karaktärerna, till en början, inte 

veta vad det är som händer. Denna gestaltning av kupolens uppkomst är på så vis framförd så att 

ingen vet vad som pågår. Även den som har ett åskådar-perspektiv vet till en början inte vad som 

sker. Avsnittet ger istället små ledtrådar kring kupolens definition genomgående. Ett exempel på 

det är när karaktären Barbie får se hur den osynliga kupolen delar en ko mitt i tu. Liknande 

ledtrådar skapas i avsnittet, kring vad det är för något, när vi får bevittna bilar som kraschar i 

osynliga väggar som omringar staden, dvs. kupolen. Avsnittet använder sig alltså av flera små 

ledtrådar, som driver handlingen framåt, för att sedan avsluta pilotavsnittet med att visa kupolen 

utifrån. Denna bekräftelse skapar dock i sin tur flera frågor om vad som kommer ske. Detta sätt 

att aldrig tillfredsställa åskådares frågor engagerar de till att själva spekulera och vilja titta vidare 

för att senare få svar (Morreale 2010, s. 180). 
 

En annan tydlig plantering, i form av en svart fågel, sker i tv-serien The Vampire Diaries. Första 

gången fågeln visas framställs den endast som en vanlig fågel, en uppfattning som ändras när 

den återkommer flera gånger. En slags spänning byggs upp och frågor som: ”varför dyker fågeln 

upp överallt?” kan tänkas ställas. Ett exempel på när fågeln visas är när en av huvudkaraktärerna 

Elena (Nina Dobrev), befinner sig på kyrkogården. Därefter ser hon en människosiluett på 

kyrkogården och blir rädd. Alla frågor kring fågelns betydelse besvaras dock inte förens i slutet 

av avsnittet. Denna strategi att dröja med att ge svar på frågor och avslöja svaren i slutet av 

avsnitten, är ett återkommande upplägg i flera tv-seriers pilotavsnitt. På så vis kan fågeln utgöra 

ett exempel på hur omotiverade sekvenser blir motiverade (Clarke 2010, s. 123-124). I slutet av 

avsnittet sitter den svarta fågeln i Stefans rum, samtidigt träder hans bror Damon fram i 

handlingen som antyder att det finns en koppling mellan Damon och fågeln, dvs. att fågeln är 

motiverad för berättelsen. 
 

Även om The Vampire Diaries inte är lika komplicerad som de tidigare nämnda tv-serierna i 

analysen, så visar den på att serier som är relativt “enkla” även kan etablera en mystik influerad 

av frågor som önskas besvaras. Lost är som tidigare nämnts en tv-serie som klassificerats att 

använda sig av en “mastermind narration”. Denna tv-serie använder bland annat planteringar för 

att skapa intresse hos åskådaren. Ett exempel på en plantering är när Jack berättar en historia för 

Kate. Han berättar hur han räknar till fem varje gång han blir rädd för att hantera jobbiga 

situationer. Senare i avsnittet när Kate gömmer sig för monstret så står hon livrädd gråtandes och 

räknar till fem. Dessa scener skapar en röd tråd i pilotavsnittet och framställer en utvecklad 

relation mellan Kate och Jack. Denna strategi är alltså ytterligare ett sätt att bevara tittarens 
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engagemang. Detta eftersom de får spekulera kring liknande planteringar för att sedan förstå ett 

sammanhang. Redan i pilotavsnittet gestaltas detta monster endast med ljud vilket undanhåller 

dess existens. På så vis skapas frågor som leder till ett intresse för tv-serien (Morreale 2010, s. 

180). Senare i avsnittet när Kate, Jack och Charlie (Dominic Monaghan) hittar den främre delen 

av planet, där de träffar piloten, återkommer monstret. Under denna scen trappas en spänning 

upp. Monstret får tag i piloten medan de övriga flyr för sina liv. Genomgående i Losts 

pilotavsnitt så ställer karaktärerna frågor högt, som ofta kan tänkas kretsa hos tittare. Exempelvis 

när piloten blir tagen av monstret skriker Charlie: ”what the hell just happened?” vilket kan 

tänkas vara en av de frågor som tittaren spekulerar kring. Liknande sätt att framställa frågor sker 

när piloten hör monstret och frågar de andra ”What the hell was that?”. När Kate säger ”it’s right 

outside” frågar han ”what’s right outside?”, på så vis placeras piloten i samma situation som 

åskådare, som inte har några svar på dessa frågor. Detta är ännu ett sätt att skapa nyfikenhet för 

åskådare. 
 

Prison Break är också gestaltat på så vis att många frågor framställs. Hela pilotavsnittet 

genomsyras av liknande frågor som dyker upp en efter en: vad är det för tatuering han har, varför 

säger han att han inte har tid att vänta flera år på att tatueringen ska bli klar, är han döende, 

varför vill han åka in i fängelset? Även om frågorna är många presenteras ny information hela 

tiden, framförallt innan varje reklampaus. Informationen som framställs fungerar som ledtrådar 

som tillsammans med frågor driver berättelsen framåt. Även detta fenomen leder till att åskådare 

lär spekulera beträffande svar på alla frågor.  

 

Som tidigare nämnts kan en liten detalj ha en stor innebörd för en hel tv-series narration (Clarke 

2010, s.127). Detta anser vi vara återkommande i flera pilotavsnitt som leder till att de kan 

klassas som “mastermind”. Exempelvis på en viktig detalj är Michaels tatuering i Prison Break 

som har en stor betydelse för handlingen, då den gestaltar en karta över fängelset. Denna strategi 

att både ge och hålla tillbaka information skapar både tillfredställelse och nyfikenhet (Jernudd 

2010, s. 293-294), det vill säga två motiv till att fortsätta följa serien.   
 

Liknande strategi används i The Walking Deads pilotavsnitt. Avsnittet omfattar få repliker och 

använder sig istället av tysta bildberättande scener. Med andra ord präglas avsnittet av viktiga 

detaljer och ledtrådar som skapar en förståelse hos åskådare. Förslagsvis förstår vi att Polisen 

Rick har legat på sjukhuset en längre tid då blommorna, bredvid honom, är torra. Brist på 

människor och personal, på sjukhuset, antyder även om att något inte står rätt till. Likaså antyder 
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bråte och förstörda saker på att eventuellt kaos, en katastrof eller att liknande ägt rum. Dessa 

ledtrådar bidrar i sin tur till frågor så som: vad är det som har hänt, varför har alla människor 

försvunnit, hur kommer det sig att Rick fortfarande lever? 

Slutligen kan vi konstatera att alla dessa fyra pilotavsnitt är uppbyggda med flera gåtor, för att 

sedan ge information, vilket leder till att tittare kan förstå en helhet (Clarke, s. 131). På så vis är 

många pilotavsnitt uppbyggda av flera frågor för att väcka en nyfikenhet för att allt eftersom ge 

bekräftelse eller information. 

“Mastermind	  narration”	  
 

Användning av “flashbacks” och “flashforwards” är ett återkommande element i flera tv-serier. 

Denna teknik innebär att man kan framställa handlingen utifrån olika tider, till exempel visa en 

händelse från det förflutna. Detta är ett sätt att skapa en komplex narration (Clarke 2010). 

Åskådaren måste då aktivera sig intellektuellt för att hänga med och förstå helheten. Dessa gör 

att handlingen inte berättas i kronologisk ordning. Utan uppmanar tittare till att själva förstå 

sammanhanget mellan de olika scenerna, som ett pussel med lösa bitar, vilket leder till att de blir 

mer engagerade. Ett exempel på “flashforward” är The Walking Deads pilotavsnitt som inleder 

med en scen då vi ser en polisbil som stannar. Huvudkaraktären Rick, som är polis, stiger ur 

bilen för att hämta bensin. Han går genom en campingplats, full av övergivna bilar. Här får vi se 

ett lik i en bil, vilket ger en hint om att något fruktansvärt har hänt. Det är alldeles tyst och alla 

ljud är diegetiska. Polisen ser en liten flicka på håll och börjar ropa efter henne men när hon 

vänder sig om ser han att hon är en zombie. Hela denna första scen är en ”flashforward” som 

avslöjar vad som skall hända, dvs. världen kommer bli invaderad av zombies. 
 

I Lost finns en ”flashback” i pilotavsnittet, som etablerar vad som hänt tidigare och ger på så vis 

information till tittare. I denna ”flashback” befinner sig karaktärerna på planet och tittaren får se 

hur Jack lugnar Rose, en medelålders kvinna, som är flygrädd. Därefter får vi se hur planet 

störtar. “Flashbacks” och “flashforwards” kan konstrueras på olika vis. Både The Walking Dead 

och Lost använder sig av långa scener som är förflyttade i tid, medan Under the Dome använder 

sig av korta “flashbacks”. I en scen, från Under the Dome, när Barbie ser ett foto på Julias make 

så framträder en ”flashback”. Denna gestaltar Barbies minne, då han begraver ett lik i skogen. 

Oavsett hur omfattande “flashbacks” är så är de tydligt att de ger ut information som fungerar 

som ledtrådar som kan trigga åskådares engagemang. 
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Ett annat fenomen som också kan bidra till en komplex narration är parallella klippningar. En 

teknik som kan knytas an till Jernudds poäng om att detta fenomen, som skiftar emellan tid och 

karaktärer, kan skapa viss spänning och intresse hos åskådare (Jernudd, 2010 s. 293-294). 

Parallella klippningar kan även bidra till att åskådare måste fokusera för att förstå sambandet 

mellan de två sekvenserna. Då tittare, under parallella klippningar, kan ta del av flera karaktärer 

så är det därmed mycket information och händelser att hålla koll på. Detta kan bidra till en 

komplex narration och/eller mastermind narration. Därmed blir det mer sannolikt att åskådare 

blir engagerade då de måste lägga ett pussel för att förstå helheten. Exempel på detta är i Under 

the Dome där flera småscener med olika karaktärer introduceras. Kameran skiftar mellan många 

karaktärer på kort tid och vi som åskådare vet till en början inte hur dessa känner varandra, vilket 

i sig skapar intresse. 

Inledning	  
 

Alla tv-seriers pilotavsnitt introduceras på både olika och liknande vis. Många inleder sin 

berättelse i mitten av handlingens tidslinje, eftersom att avsnitten inte har lika lång tid på sig att 

introducera handlingen som i en film. Genomgående i de flesta tv-serierna framställs många 

händelser på en väldigt kort tid, där ofta frågor presenteras. Ett exempel på detta är i Lost som 

inleder med en sekvens i en djungel. Kameran fokuserar på Jack som öppnar upp ögonen 

liggandes mitt i djungeln. Han ser något missplacerad, rädd och förvirrad ut vilket kan väcka 

flera frågor hos tittare. Vad har hänt? Vad gör han där? Jack tittar sig omkring och springer 

igenom djungeln och kommer ut på en strand. Tittaren får därefter se, utifrån Jacks perspektiv, 

ett öppet hav. Snart hörs skrik och vi får se hur Jack upptäcker människor i panik och plandelar 

som ligger längs stranden efter en otäck flygkrasch. Detta växlande mellan lugn och intensitet 

kan tyckas fungera som små vändpunkter som tillsammans bidrar till ökad spänning. Även det 

faktum att Jack får se plandelarna och människorna innan tittarna undanhåller information och 

ökar en spänning. Flygolyckan avslöjas snart och vi får se hur Jack hjälper flera människor. 

Denna del kan tänkas agera som ett anslag för pilotavsnittet då det väcker ett intresse och sätter 

igång berättelsen. Med andra ord har tittaren på bara några få minuter fått en etablering av tid, 

plats och karaktärer. 
 

Ett återkommande element i inledningen från flera pilotavsnitt är “voice over”. Vanligtvis 

berättar rösten något som introducerar handlingen. Exempelvis i The Vampire Diaries inleds 

avsnittet med att Stefan berättar att han har levt avskilt från människor, fram tills nu. Rösten 

säger i slutet av “voice overn” ”I am a vampire – and this is my story”. Detta väcker ett intresse 
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och nyfikenhet hos åskådare och vilket gör att de vill lära känna karaktären mer. Efter första 

scenen med “voice over” får vi se hur två personer i en bil blir överfallna av en vampyr, men 

man får aldrig se vampyrens ansikte, vilket i sig väcker en nyfikenhet för vem det kan tänkas 

vara. Exempelvis så kan åskådaren tänkas spekulera att det är personen som vi hör i “voice 

overn” som överfaller människorna. Därefter skiftar fokus, från den manliga karaktären, till 

Elena. Hon skriver dagbok och även hennes röst hörs i en “voice over” som presenterar hennes 

tankar och känslor. Åskådare har alltså under bara några få minuter fått en hint om vilka tv-

serien lär kretsa kring. På så vis är “voice over” ett sätt att berätta intressant information och 

etablera en handling. Detta fenomen kan även leda till att en stark relation mellan karaktärer och 

åskådare skapas (McGettigan 2001, s.33), då tittare ofta får ta del av deras tankar. 
 

Ett annat grepp som ibland används istället för “vocieovern” kan vara informerande text, som 

syns i bild. Till exempel i Prison Break informeras tittare av en textruta där det står fängelsets 

namn “Fox River” och vart det befinner sig “Illinois”.  Detta är även en teknik som skapar ett 

intresse då tittaren får veta att något speciellt troligtvist kommer ske just där eller den tiden.       

Katalysator	  
 

Katalysatorn i dramaturgin är den händelse och utlösande faktor som gör en historia intressant 

(Pusztai 2013, s. 97). Det kan exempelvis vara en händelse som påverkar huvudkaraktären till att 

göra livsavgörande beslut eller en förändring. Det är alltså den händelse som utlöser hela 

historien. Denna företeelse kan framställas på olika vis för att skapa spänning. Exempelvis så 

framställs katalysatorn i handlingens utspelande nutid, i pilotavsnitten från The Vampire Diaries 

och Under the Dome. I Under the Dome framställs detta fenomen även väldigt tydligt och visar 

katalysatorn utifrån flera karaktärers perspektiv. Här är även den utlösande händelsen extra 

tydlig: en gigantisk kupol omringar och stänger in staden Chester’s Mill. Denna händelse 

påverkar alla människor inom kupolen och placerar de i en ovanlig situation. Redan här kan 

spänning och intresse för tv-serien skapas. Detta då åskådare ofta vill iaktta människor som 

hanterar olika kriser, olyckor eller andra situationer (Granath 2003, s.58). Liknande allvarliga 

situationer existerar i Lost, The Walking Dead och Prison Break. Katalysatorn framställs dock på 

andra sätt här. I många pilotavsnitt framställs den utlösande händelsen i dåtid eller som i tv-

serierna Lost och Prison Break i en “flashback”, under pilotavsnittet. Detta skapar även 

spänning, framförallt i Prison Break där katalysatorns innebörd avslöjas först i slutet av 

avsnittet: att Michael ska hjälpa sin bror att rymma från fängelset. Denna ”flashback” visar när 

Michael besöker sin bror i fängelset och får reda på att han är oskyldigt dömd till avrättning. 
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Detta är en tydlig vändpunkt då Michael bestämmer sig för att rädda honom som i sin tur leder 

till att han åker in i fängelset vilket är ”point of no return”. Nu finns ingen återvändo. Däremot 

förstår vi inte att detta är katalysatorn förrän hans plan avslöjas längre fram i avsnittet. 

Katalysatorn bidrar ofta till spänning och nya frågor så som: hur ska det gå? 

 

I The Walking Dead existerar även katalysatorn i det förflutna, dvs. det faktum att människor har 

smittats till farliga zombies. Denna händelse framställs inte i pilotavsnittet utan är underförstådd 

och förklarad genom visuella förklaringar och dialoger mellan karaktärer. Även sådan utelämnad 

information bidrar till frågetecken som man vill få veta svar på. 

Problem	  
 

Precis som katalysator så finns det fler element som är viktiga för strukturen i en berättelse. 

Några av dessa är; vändpunkter, klimax, “point of no return” och centrala problem. Alla dessa 

element bidrar till dramaturgin för att strukturera upp en narration (Lindqvist, 2009 s. 21, 40, 51- 

52 & 54). 
 

De mest framgångsrika filmerna är ofta centrerade kring ett huvudproblem som driver 

handlingen framåt (Lindqvist 2009, s.25). De flesta tv-serier har således ett huvudproblem som 

ofta introduceras i första avsnittet. Exempelvis är det centrala problemet i tv-serien Lost att de 

befinner sig på en ö efter en svår flygkrasch, och gör allt för att ta sig där ifrån. Detta problem 

kretsar kring de flesta karaktärerna och genomsyrar handlingen. Under tidigare forskning har 

man konstaterat att publiken ofta vill iaktta hur människor hanterar olika situationer och olyckor, 

konflikter eller katastrofer (Granath 2003, s.58). Detta fenomen följer de flesta pilotavsnitten då 

de introducerar ett problem eller en situation, vissa allvarligare än andra, som publiken får iaktta. 
 

Vändpunkter sker i de alla pilotavsnitt, ofta i samband med att karaktärerna får ta del av ny 

information. Ett exempel på en betydande vändpunkt i Losts pilotavsnitt är när Kate, Jack och 

Charlie hittar den främre delen av planet och piloten som fortfarande lever. Nu får de veta att 

planet ändrade kursriktning innan planet kraschade. De får även veta att all 

kommunikationsutrustning har slutat att fungera. Därmed indikerar piloten att de som letar efter 

planet letar på fel plats. Denna information kan tänkas vara en vändpunkt då det blir betydligt 

svårare att ta sig i från ön. Detta bidrar även till att fler frågor skapas, så som ”hur ska de kunna 

ta sig från ön?”. Här kan man se tydligt hur vändpunkter och problem ofta hör ihop för att låta 

åskådare bli konfunderade och spekulera kring nya frågor. 
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I dramaturgi hos The Vampire Diaries finns även vändpunkter som förändrar situationen i 

handlingen, vilket i sin tur bidrar till spekulation och spänning hos åskådare. Ett exempel på 

detta är när en av huvudkaraktären och vampyren, Stefan (Paul Weasley), får veta att hans bror 

har återvänt till staden och att han även ligger bakom flera överfall. Denna information förändrar 

Stefans tillvaro och innebär problem. Detta framställs som ett problem då man tydligt visar att en 

konflikt finns mellan bröderna, och att de har delade åsikter vad gäller vampyrers föda. Dessa 

typer av vändpunkter som vi iakttagit i flera tv-serier placeras ofta i förhållande till pilotavsnitts 

reklampauser. På så vis ges information till åskådaren för att sedan ta en paus och lämna 

åskådaren ett tag. Information ges alltså till tittare för att låta de spekulera kring vad som ska 

hända och hålla kvar engagemang trots reklamavbrotten. Dessa vändpunkter före reklampausen 

är ofta konstruerade genom att ge ny information och ledtrådar till tittarna och/eller ibland 

karaktärerna. Ett exempel på detta är Prison Break. Innan andra reklampausen möts bröderna för 

första gången i fängelset och Michael säger att han ska få ut honom ur fängelset. Brodern 

säger:”it´s impossible”, Michael svarar:”not if you designed the place it isn’t”. Detta exempel på 

hur en av ledtrådarna framställs leder i sin tur till frågor som: hur ska de ta sig ut, kommer de att 

lyckas osv. 
 

I filmens dramaturgi förekommer ofta fenomenet “point of no return” som innebär att det inte 

finns någon återvändo, en vändpunkt där allt står på spel (Lindqvist 2009, s. 51). Detta fenomen 

finns även i många pilotavsnitt för att placera karaktärer i en besvärlig situation som bidrar till 

spänning i handlingen. Ett bra exempel på “point of no return” i Under The Dome är när alla 

centrala karaktärerna blivit instängda i en gigantisk kupol. Detta är ett tydligt exempel på “point 

of no return” då karaktärerna definitivt är instängda och inte kan ta sig ut. Ett annat exempel på 

“point of no return” är i slutet av pilotavsnittet, i tv-serien The Walking Dead, när Rick lyckas ta 

sig till storstaden men blir överrumplad av zombies som attackerar honom. Han lyckas gömma 

sig i en stridsvagn men vet att han aldrig kommer kunna ta sig ut levande. Under några minuter 

upplever karaktären att det är ute med honom, han har inte en chans att överleva, då stridsvagnen 

är omringad av zombies som tydligt inte ger sig förrän han kommer ut. Här framställs en 

situation som antyder att det inte finns någon återvändo, vilket i sin tur bidrar till ett stort 

frågetecken, hur ska han ta sig ut? 

 

I Prison Break får vi även erfara en “point of no return”, men här är den placerad redan i 

anslaget av pilotavsnittet. Detta fenomen framställs då Michael rånar en bank och blir dömd till 
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fängelse. När han väl är bakom galler kan han inte ångra det som skett, utan måste genomföra 

sina planer, dvs. rädda sin bror och sig själv från fängelset. Dessa bidrar alla till spänning och 

nya frågor så som: hur ska det gå? 

Avtoning	  
 

I Hollywoodfilmer avslutas ofta handlingen med en sorts lösning eller svar på frågor för att 

skapa ett “Closure” och en tillfredställelse hos åskådare (Pusztai 2013, s. 29). Denna struktur har 

dock endast existerat i få pilotavsnitt som vi analyserat. Ett exempel på “closure” som används är 

i tv-serien The Vampire Diaries. Pilotavsnittet avrundas och liknar konstruktionen av en 

“closure” då; ingen ny information uppges, “cliffhanger” finns eller där frågor ställs. 

Pilotavsnittet avslutas med att Stefan blir inbjuden till Elena, och de stänger dörren. Denna 

sekvens tillfredsställer visserligen spekulationer om huruvida deras relation kommer hålla eller 

inte. Övriga frågor kring avsnittet är även obesvarade. Romantik och hopp gestaltas dock i slutet 

när Stefan och Elena pratar ut och inleder en nära relation tillsammans. Här använder man 

istället framställning av känslor som skall skapa empati hos åskådare för att engagera dem. Alltså 

blir man som åskådare mer engagerad känslomässigt än tankemässigt.   

Trots detta exempel innehåller majoriteten av pilotavsnitten, i slutet av avsnittet, en 

“cliffhanger”, dvs. en sekvens när man avslutar berättelsen helt plötsligt i handlingen, när det är 

oerhört spännande. Åskådare lämnas ovetande, som i sin tur skapar förväntningar och 

funderingar om vad som skall hända. Ett sådant fenomen syftar alltså till att skapa spänning och 

förväntningar till vad som komma skall (Pusztai 2013, s.37). Vilket i sin tur bidrar till ett 

engagemang och ökat intresse hos åskådare (Bourdaa 2013, s.204; Kjelstrup 2007 s.38). Ett 

exempel på en “cliffhanger” är i pilotavsnittet av tv-serien The Walking Dead, när Rick är 

instängd i stridsvagnen, omringad av zombies. Denna sekvens framställer känslan att det inte 

finns någon återvändo och att hans enda alternativ, för att undkomma zombierna, är självmord. 

Denna hopplöshet infinner sig dock bara några minuter innan nästa vändpunkt tar vid och hoppet 

är tillbaka. Rick hör hur en röst från radion i stridsvagnen, en röst vars repliker avslutar 

pilotavsnittet med replikerna: ”Hey you, dumass, yeah you in the tank, you’re cozy in there?”. 

Denna sekvens ger oss information om att det finns ännu en överlevande i staden och att det 

ännu finns hopp. Dock planteras frågor hos åskådarna så som; hur ska han kunna ta sig ut, vem 

är personen som hörs från radion? osv. Här avslutas avsnittet och lämnar åskådarna ovetande, 

vilket är en tydlig “cliffhanger”. Liknande informerande “cliffhanger” används i slutet av, 

pilotavsnittet, Under the Dome när åskådarna för första gången får bekräftat att de är omringade 
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av en kupol. Denna sekvens väcker även frågor och lockar åskådaren till att vilja se nästa avsnitt 

och få se vad som händer. 
 

Efter studerande av allt material så har vi märkt att liknande “cliffhangers” även ofta existerar 

innan varje reklamavbrott. Ett exempel på detta är från The Vampire Diaries när Vicki, en tjej 

från byggden, blir överfallen av en vampyr. Denna händelse tonas ut i svart och lämnar 

åskådaren ovetande om vad som egentligen hände. En annan “cliffhanger” som finns i 

pilotavsnittet är när den svarta kråkan dyker upp igen hos Stefan och upptäcker sin bror Damon 

(Ian Somerhalder), som återvänt till byn. Stefan säger ”Damon” vilket indikerar på att de känner 

varandra. Damon svarar ”hello, brother” och därefter tonas bilden ut i svart för att sedan övergå 

till reklamavbrott. Även här skapas spänning och förväntningar hos åskådaren så att de vill 

stanna kvar och fortsätta titta efter pausen. 

Resultat	  
  

För en mer detaljerande statistik, tillhörande detta diagram, se bilaga i slutet.  
 

I vår undersökning har vi analyserat 26 stycken pilotavsnitt, som alla råder under samma format. 

I denna diskussion kommer vi diskutera kring samtliga tv-serier utifrån det stapeldiagram som 

representerar vårt resultat. Ett resultat utifrån en analys av förekommande element som bidrar, på 

olika sätt, till en lojal åskådare. Diagrammet visar tydligt huruvida dessa element förekommer 
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eller inte i samtliga pilotavsnitt. På så vis kan vi tydligt få en översikt, av tv-serierna, genom att 

studera detta diagram. Däremot förklarar diagrammet inte hur dessa olika element bidrar till en 

intresserad åskådare, utan endast vilka element som existerar inom de serier denna studie 

undersökt. 
 

Som tydligt visas, i diagrammet, är greppet “frågor” något som finns i samtliga pilotavsnitt, mer 

eller mindre. Vi bör dock tillägga att frågorna skiljer sig åt i användning mellan de olika tv-

serierna. Exempelvis skapas många, komplicerade, frågor i serier som Under the Dome, The 

Walking Dead, The Killing och The Event, till skillnad från tv-serier som Gossip Girl, Mad Men, 

Greek och Life Unexpected, som endast skapar några få frågor. Vårt resultat visar tydligt att ett 

pilotavsnitt bör skapa frågor kring en tv-seriers handling. Dels driva berättelsen framåt, men 

också för att etablera ett intresse för serien hos åskådaren. Även problem, hinder och konflikter 

finns i samtliga avsnitt, vilket ofta engagerar en publik då de får bevittna hur människor hanterar 

komplicerade situationer (Granath 2003, s.58). Däremot skiljer sig problemen avsevärt åt. Detta 

då serierna gestaltar olika typer av problem. I pilotavsnitt som exempelvis visar en apokalyps, så 

som; The Walking Dead, Revolution och Falling Skies, kämpar karaktärerna mellan liv och död. 

Detta i kontrast till tv-serier som Revenge, Desperate Housewives, Mad Men,och Gossip Girl 

som behandlar ”överklassens problem”. I tv-serier som dessa skapas ofta problemet av karaktärer 

själva medan i tv-serier som; The Blacklist, The Event, Lost och The Walking Dead, placeras 

karaktärerna i en allvarlig situation utan något som helst val.  
 

Vändpunkter används också flitigt i samtliga pilotavsnitten. Detta visar tydligt hur en berättelse 

är beroende av dessa element för att göra en historia intressant. Dessa grepp, frågor, problem och 

vändpunkter, är närvarande i samtliga pilotavsnitt och skapar komplexa narrationer. Detta kan 

knytas an till fenomenet “narrative complexity”, som kan få tittare att bli engagerad då all 

information inte serveras med en gång (Mitell 2006, s.38). Att undanhålla information är alltså 

också ett sätt att hålla publikens intresse vid liv (Jernudd 2010, s.293-294) och detta innebär att 

frågor skapas, vilket sker i samtliga pilotavsnitt. Vändpunkter väcker även frågor då karaktärer 

upplever hinder i sin strävan att uppnå sina mål (Pusztai 2013, s.201). Därmed kan vi konstatera 

att dessa grepp behövs för att skapa någon form av intresse för ett pilotavsnitt.  
 

Det som utlöser en historia benämns som katalysatorn (Pusztai, s. 97). Detta fenomen är alltså 

orsaken till att berättelsen är angelägen att berätta. Denna katalysator kan framställas på olika 

sätt. 15 stycken av pilotavsnitten visar katalysatorn i pilotavsnittets utspelande nutid, några av 
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dem är; Person of Interest, The Vampire Diaries, The 4400, Desperate Housewives, The Killing, 

Grimm, The Following, Sons of Anarchy, Life Unexpected, och The Blacklist. Åskådare får 

därmed bevittna en händelse och utifrån den engagera sig och spekulera. Emellertid finns det 

även andra sätt att framställa katalysatorn. Ett av dessa är att inte visa katalysatorn 

överhuvudtaget utan endast nämna den i avsnittet så att åskådare förstår att något har inträffat. 

Detta tillvägagångssätt bidrar till frågor eftersom åskådare inte säkert kan veta vad som har skett 

då de inte fått bevittna katalysatorn. 3 tv-serier, The Walking Dead, Supernatural och Falling 

skies, använder sig av denna metod för att hålla tillbaka information. Även om de flesta 

pilotavsnitt framställer katalysatorn inom pilotavsnittet så behöver inte det betyda att detta bidrar 

till ett ökat intresse för serien hos tittare. Likväl kan man konstatera att åskådare kan bli 

engagerade på olika sätt. Det finns således inget rätt eller fel vad gäller framställning av 

katalysator, för att engagera en publik. 
 

Det framkommer tydligt att pilotavsnitt ofta använder sig av “cliffhangers” i slutet av avsnittet, 

för att skapa spänningar och förväntningar inför nästkommande avsnitt (Bourdaa 2013, s.204; 

Kjelstrup 2007 s.38). 17 stycken av samtliga pilotavsnitt använder sig av denna teknik och 

endast 9 stycken använder sig av en avrundande “closure”, i slutet av avsnitten. De flesta 

pilotavsnitt strävar därmed efter att skapa spänning i slutet. Några av dem är; Prison Break, 

Pretty Little Liars, The Event, Under the Dome, och Desperate Housewives. Däremot kan vi inte 

utesluta att “closure” bidrar till lojala tittare. Några av de som använder sig av “closure”, i slutet 

av pilotavsnittet är; Gossip Girl, The Vampire Diaries, Mad Men, Grey’s Anatomy, och Breaking 

Bad. Många av dessa har flera säsonger bakom sig vilket kan intyga att tv-serierna haft eller har 

regelbundna tittare. Detta tyder även på att en avrundning av pilotavsnittet skapar ett intresse hos 

åskådare. Med andra ord kan man engagera en publik på olika sätt. Vi kan dock konstatera att 

majoriteten av pilotavsnitten använder sig av “cliffhangers”, då detta skapar förväntningar och 

spänning.  
 

15 stycken av dessa pilotavsnitt omfattar en inledande romans. Som vi tidigare nämnt, anser vi 

att kärlek skapar intresse. Åskådare vill alltså veta om eller hur vissa karaktärer kommer bli ihop 

eller inte, vilket i sig tyder på att fler frågor skapas. The Vampire Diares, Lost, Prison Break, 

Grey’s Anatomy och Revolution är alla exempel på serier som innehåller en inledande romans. 

Däremot har vi noterat att de tv-serier som inte har en inledande romans vanligtvis redan har 

etablerat en pågående kärleksrelation. Exempel på detta är Breaking Bad, The Walking Dead och 

Sons of Anarchy. De tv-serier som redan har etablerat en relation kan dock skapa frågor som rör 
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sig kring just denna relation. Kärlek är alltså ett inslag som används ofta för att skapa frågor och 

hålla åskådarens intresse levande.  
 

Utifrån tabellen kan vi även konstatera att 19 pilotavsnitt använder sig av fenomenet att visa 

handlingen utifrån olika tider genom “flashbacks” och/eller “flashforwards”. Exempelvis 

använder sig Revenge och The Walking Dead av båda dessa grepp. Exempel på tv-serier som 

använder “flashbacks” är: Lost, Prison Break och Revolution. Andra exempel på pilotavsnitt som 

behandlar “flashforwards” är: Breaking Bad och The Event. “Flashbacks” och “flashforwards” 

skapar tydligt en mastermind narration i flera av serierna, vilket leder till att åskådaren får pussla 

ihop olika ledtrådar och scener för att förstå ett samband (Clarke 2010, s. 125). Alltså är 

“flashbacks” och “flashforwards” vanliga tekniker för att fängsla tittare. 

Slutsats	  
	  

Utifrån studien kan vi dra generella slutsatser, kring vilka strategier som existerar och hur de 

framställs. Detta gäller tv-serier, som lyder efter formatet; produktionsår: 2004-2014, 

produktionsland: USA, längd ca: 43 min, språk: engelska och medieplattform: tv, och tv-serier som 

följer en röd tråd. Däremot var vi, genom hela undersökningen, medvetna om att alla tv-serier är ett 

unikt fall, vilket gör att alla har något originellt. Med andra ord kan resultatet aldrig garanteras vara 

fullständig sanning eller definitivt för samtliga tv-serier, inom formatet. Vi strävade dock genom 

studien efter ett generellt resultat. Ett resultat som grundar sig i vår analys där vi försöker se mönster, 

återkommande element och strategier. De slutsatser som vi kommit fram till grundar sig i uppsatsens 

huvudfråga: hur är pilotavsnitt strukturerade narrativt, och vad har de för gemensamma drag 

och/eller strategier, i syfte att engagera tittare, till att vilja se nästkommande avsnitt? 
Samtliga pilotavsnitt skapar frågor kring handlingen. Enligt vår undersöknings resultat bör ett 

pilotavsnitt skapa frågor kring en tv-seriers handling, för att dels driva en berättelse framåt, men 

också attrahera åskådare. Puztai påstår att säga “A men inte B” skapar spänning hos mottagare 

(Pusztai 2013). Vi anser att detta är vanligt i pilotavsnitten och att det förekommer ofta som 

tillvägagångssätt för att skapa frågor.  Med andra ord är detta virke till största drivkraften till att 

publiken vill titta vidare. Vi menar att utan frågor så finns det ingen mening med att berätta något.  

	  

Även planteringar av händelser eller föremål placeras i en berättelse för att låta åskådaren spekulera 

kring dess betydelse för hela historien (Pusztai 2013). Detta påstående är något som studiens resultat 

stödjer. Dessa planteringar bidrar alltså även till att frågor framkallas. Precis som frågor finns 

genomsyrande i samtligt material så förekommer även vändpunkter. Vi anser att dessa behövs för att 
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skapa spänning och fler frågor. De tidigare nämnda elementen är en del av att skapa en komplex 

narration och/eller en mastermind narration. Enligt Clarke och Mittell skapar en komplex och/eller 

mastermind narration en berätelse som påminner om ett pussel (Clarke 2010 & Mittell 2006). Vi 

stöttar detta påstående och menar att en komplex narration leder till att åskådare måste aktiveras 

intellektuellt och anstränga sig för att förstå helheten. Eftersom åskådare måste koncentrera sig mer 

vid en komplex narration anser vi att dessa kan bli intresserade av att fortsätta titta för att få se vad 

som händer och få svar på frågetecken. Med andra ord bidrar komplexa narrationer till engagemang. 

Ett annat tillvägagångssätt att fånga tittares intresse är att låta pilotavsnitt vara grundade i ett slags 

problem. Utan ett översiktligt problem eller hinder som sker, så finns det återigen ingen orsak till att 

berätta en historia. Det centrala problemet i en berättelse motsvarar ofta katalysatorn i tv-seriernas 

dramaturgi. Det centrala problemet etableras ofta genom att framställa katalysatorn redan i 

pilotavsnitten. Majoriteten av det material som vi studerat, framställer katalysatorn i nutid i 

förhållande till pilotavsnittets utspelande tid. Emellertid skiljer sig framställningen av katalysatorns 

placering i övriga pilotavsnitt. Somliga pilotavsnitt framställer inte katalysatorn överhuvudtaget. 

Med andra ord kan det centrala problemet presenteras på olika sätt. Exempelvis i början, för att 

etablera ett problem, eller i slutet av avsnittet för att hålla tillbaka information. Bådadera är strategier 

för att engagera åskådare (Morreale 2010, Puztai 2013). I en berättelse etableras som sagt ett centralt 

problem. Däremot existerar även mindre problem som påverkar det centrala problemet (Pusztai 

2013).  Detta är återkommande i många pilotavsnitt. Ofta gestaltas flera parallella historier bland 

olika karaktärer med olika problem, som är sammanlänkade på något vis. 

	  

 Följaktligen präglas dramaturgin hela tiden av vändpunkter, hinder och/eller konflikter för att driva 

det huvudsakliga problemet (Lindqvist 2009). Dessa problem engagerar likaså åskådare då de får 

iaktta hur olika karaktärer hanterar olika situationer (Granath 2003) Detta fenomen är något vi funnit 

i flera pilotavsnitt. För att framställa ett sådant problem använder sig många pilotavsnitt av bland 

annat konflikter mellan de olika karaktärerna. En sådan konflikt kan med andra ord engagera och 

involvera åskådaren kring intriger och kanske även identifiera sig med en av parterna. Detta kan 

knytas an till “parasocial interaction” som tyder på att en tittare kan välja att fortsätta titta på en serie 

om de identifierar sig med någon utav karaktärerna (Tian & Hoffner 2010). Således kan en publik 

engagera sig genom att iaktta en konflikt. Men ännu en företeelse som engagerar åskådare är när en 

scen eller sekvens framställer information som inte de centrala karaktärerna känner till (Jernudd 

2010). På så vis kan åskådare inte endast spekulera utan även förutse händelser eller nya problem. 

Denna strategi att låta åskådaren veta något som inte en huvudkaraktär vet skapar alltså en intensiv 

spänning och frågor kring hur berättelsen ska utveckla sig. Denna strategi är även något som studien 

upptäckt i flera av pilotavsnitten. 
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Ännu en företeelse som återkommer i flera pilotavsnitt, som vi studerat, är en inledande romans. 

Detta anser vi vara en procedur för att involvera åskådare i karaktärers känslor och intriger. Vi anser 

alltså att en återkommande strategi, för att fånga åskådarens intresse, är inslag och framställning av 

kärlek och nära relationer. Detta är även ett vanligt sätt att skapa “two lines of action”, vilket i sig 

skapar spänning då tittare får spekulera och följa karaktären/karaktärerna som strävar efter att uppnå 

två mål vid sidan av varandra (Thompson 2003). Således lär åskådaren känna karaktärerna och blir 

känslomässigt engagerad huruvida hen kommer lyckas med sina mål eller inte. 

“Cliffhangers” är ett fenomen som används flitigt i många av dessa pilotavsnitt. Många använder de 

innan reklamavbrott för att skapa ett behov av att titta vidare efter pausen , vilket Thompson antytt 

(Thompson 2003).  Kjelstrup säger att “Cliffhangers” förekommer även ofta i slutet av ett 

pilotavsnitt och ger liknande effekt, att skapa ett intresse hos åskådaren så att denna vill se 

nästkommande avsnitt (Kjelstrup 2007, s.38). En sådan “cliffhanger” kan exempelvis var “point of 

no return”. Enligt vår studie existerar en sådan händelse ideligen i många pilotavsnitt för att höja 

spänningen.  

 

En strategi som även existerar i pilotavsnitten är parallella klippningar. Denna teknik låter åskådaren 

iaktta flera miljöer, karaktärer och händelser samtidigt för att engagera åskådare och skapa spänning 

(Jernudd 2010). Vår studie stödjer dessa påståenden då vi upptäckt liknande strategier i flera av 

pilotavsnitten. När många händelser framställs i narrationen under kort tid, i flera miljöer, blir tempot 

högt och därmed skapas spänning.  

Pilotavsnitten är strukturerade på olika vis, somliga berättas utifrån en huvudkaraktär och andra av 

flera. Emellertid använder båda sätten sig av tekniker som fängslar tittare. Vi anser därmed att det är 

möjligt att skapa ett engagemang oavsett om det är flera eller få huvudkaraktärer. Det är snarare hur 

serierna är uppbyggda narrativt som avgör huruvida det skapar engagemang eller inte. Exempelvis så 

har strategier som “flashback” större påverkan för en publiks engagemang. Detta fenomen 

förekommer flitigt i pilotavsnitt. Detta begrepp bidrar exempelvis till planteringar, ledtrådar och 

tillbakahållande av information som alla bidrar till en komplex narration. Genom dessa strategier, 

som är genomsyrande i mastermind narration (Clarke 2010), kan ett pilotavsnitt alltså hålla tittares 

intresse vid liv.   

 

Slutligen vill vi nämna både “voice over” och information som är framställd med text i bild, 

exempelvis “fem år senare”. Båda greppen bidrar till ett intresse hos åskådare då de får information 

att spekulera kring. Detta fenomen är dock mindre vanligt.  McGettigan menar att “Voice over” kan 

framställa karaktärers känslor (McGettigan 2001), vilket kan framställa en nyfikenhet hos tittare. 
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Detta är något vi håller med om då “Voice over” i flera av pilotavsnitten framställer karaktärers inre 

tankar, vilket engagerar tittare. Samt kan “Voice over” förbereda tittare på vad som ska hända, vilket 

med är ett sätt att fängsla intresse.  
 

Denna studie behandlar hur ett urval av pilotavsnitt är strukturerade för att motivera åskådare till att 

vilja se kommande avsnitt. Studien har fått en bred bild av återkommande tekniker och 

tillvägagångssätt som dessa pilotavsnitt använder sig av. Däremot anser vi att denna studie endast är 

en del av ett större pussel. Vi tror att ytterligare kunskap kan utvinnas inom detta forskningsfält. 

Exempelvis finns det fler serier att studera och andra format. Vår studie är begränsad utifrån formatet 

som konstruerades och därmed finns mer kunskap att hämta utanför denna studie. Då det är få som 

har genomfört en djupare studie av pilotavsnitt finns det flera hål att fylla och vår studie är bara en 

del av det stora hela. Med andra ord har denna studie öppnat upp för framtida studier och forskning 

då det finns mer kunskap att finna inom detta fält. Därmed är denna studie en startpunkt för framtida 

forskare som kan eskalera kunskap inom tv-serier, dess berättarteknik och strategier. 

Sammanfattning	  
            

Denna uppsats syftar till att undersöka hur pilotavsnitt är strukturerade för att engagera åskådare. 

Med andra ord vill vi genom studien utvinna kunskaper kring de strategier som bidrar till att en 

åskådare skall vilja titta vidare på nästa avsnitt, vilket ofta är ett pilotavsnitts syfte. Vår 

frågeställning är alltså: hur är pilotavsnitt strukturerade narrativt, och vad har de för 

gemensamma drag och/eller strategier, i syfte att engagera tittare? Denna frågeställning är 

angelägen att besvara då denna fråga utgör en kunskapslucka utifrån tidigare forskning. Ämnet 

är även aktuellt att studera då ingen tidigare, vad vi vet, behandlat pilotavsnitt. Detta ämne är 

även betydelsefullt då tv-serier idag, 2014, omringar televisionens plattform. För att kunna 

besvara denna frågeställning, med ett övergripande resultat, valde vi att använda oss av ett 

omfattande urval, som skulle följa ett visst format. Detta format innebar att pilotavsnitten måste 

ha följande gemensamma egenskaper: engelska som språk, USA som produktionsland, ca: 43 

minuters längd, producerad mellan 2004 och 2014, och skall ha sänts på tv. På så vis strävade vi 

efter att utvinna ett resultat som generellt representerar de tv-serier som följer formatet. 

Pilotavsnitten måste även ingå i en tv-serie där alla avsnitt är beroende av varandra och följer en 

röd tråd.  
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Studien omfattar forskningsfältet tv-serier där, vad vi vet, studier kring pilotavsnitt lyser med sin 

frånvaro. Det teoretiska utgångspunkter som vi tagit del av behandlar därmed mediet tv-serier 

med fokus på dess strukturer, strategier, konventioner, dramaturgi, tekniska och ekonomiska 

aspekter, centrala begrepp och teser. Dessa begrepp bearbetade vi sedan för att slutligen samla 

ihop de som kan tänkas vara relevanta i förhållande till frågeställningen. Även teser utifrån 

Hollywoodfilmens dramaturgi, struktur och begrepp kom att bli betydande i undersökningen. 

Efter ett genomarbetat val av teoretiska utgångspunkter använde vi sedan dessa kunskaper för att 

applicera på pilotavsnitt och i så fall undersöka hur de är konstruerade i syfte att attrahera en 

publik. Vid analys av samtligt material tog vi hänsyn till dessa teorier och begrepp för att sedan 

dra egna slutsatser. På så vis kunde vi argumentera för vissa fenomen som strategier, i syfte att 

engagera åskådare.  
 

Det viktigaste och mest övergripande resultatet utifrån vår studie är att pilotavsnitt använder sig 

och strävar efter att skapa frågor kring handlingen. De strategier som upprepas i majoriteten av 

materialet, och strävar efter att låta åskådare spekulera och fundera, är; planteringar av händelser 

eller objekt, och tillbakahållande av information. Vilket influerar åskådaren till att spekulera 

själv. Med detta sagt är begär efter svar, enligt vår studie, den största drivkraften hos åskådare. 

Alltså strävar pilotavsnitt efter att aldrig ge åskådaren fullständiga svar, kring handlingens 

övergripande frågor, och låta dem famla i mörkret.  
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