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1. Sammendrag 

 

Denne bacheloroppgaven handler om utviklingen av humor-serier fra 90-tallet til i 

dag. Fokuset her er den fjerde veggen som før var et live-publikum, nå er heller perspektivet 

og tilstedeværelsen av kameraet. Denne oppgaven henger i tråd med den praktiske oppgaven, 

der jeg har laget en serie-pitch. Selve pitchen er slags eksperiment da jeg har latt meg 

inspirere av Norges fremste situasjonskomedie Mot i Brøstet, og ønsker å lage en dagsaktuell 

oppfølger.  Det praktiske er altså basert på teorier jeg har undersøkt i denne oppgaven. Jeg tar 

for meg blant annet hva den fjerde veggen egentlig er, hva som skjer når den blir brutt og 

hvordan den er et visuelt virkemiddel i nylige humor-serier. 

 

Jeg har utført en kvantitativ undersøkelse med tilhengere av serien Mot I Brøstet, i tillegg til 

at jeg har analysert de ulike pilot-episodene til tre ulike serier. Nemlig Friends, The Office og 

Fleabag. Her diskuterer jeg fortellerteknikk, visuelle virkemidler og hvordan den fjerde 

veggen er tilstede eller ei i pilot-episodene. 

Til slutt diskuterer jeg hvorvidt den fjerde veggen er viktig i humor, og om hva som skjer 

dersom den blir brutt.  
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2. Innledning 

 

2.1 Bakgrunn 

Jeg ønsket å undersøke den fjerde veggen i TV-serier på flere grunnlag. Jeg har alltid vært 

personlig glad i situasjonskomedier. Da jeg var yngre så jeg stadig vekk på flere av disse. Full 

House, Fresh Prince of Bel-Air og Friends er blant de som jeg selv tittet på hver dag. 

Opprinnelig er disse seriene fra 90-tallet, men de gikk altså på repriser etter skoletid, og de ble 

godt integrert inn i hverdagen min. Disse seriene nevnt ovenfor er også amerikansk 

produserte, men de strakk seg helt hjem til Norge. I tillegg er også jeg glad i nyere komedier 

som blant annet Parks and Recreation, The Office og Good Omens. Jeg tittet også på norsk 

produserte situasjonskomedier, blant dem “Mot i Brøstet”, “Karl & Co” og “Hos Martin”. 

Disse gikk også på repriser i norske TV-stuer. Derimot tror jeg at det har vært noe unikt med 

de amerikanske seriene som har truffet meg sterkere. Derfor synes jeg det var en spennende 

arena å dykke inn på. 

 

Jeg kommer til å både analysere og ta opp eksempler fra The Office, og da henvender jeg meg 

til den amerikanske adaptasjonen produsert av Michael Schur og Greg Daniels.  

 

2.2 Tema 

Generelt for denne oppgaven er temaet humorserier og visuelle virkemidler i TV-formater 

som har utviklet seg i løpet av de siste tiårene og særlig rundt tusenårsskiftet. Det jeg kommer 

til å dykke mer inn på er utviklingen av TV-komedier fra 90-tallet til i dag med fokus på 

amerikansk-produserte serier som eksempler. Jeg ønsker å undersøke diverse virkemidler som 

bidrar til utvikling av seriene med fokus på kommunikasjonsevner, humor og visuelle 

trekk. Virkemidler som for eksempel forskjellige fortellerteknikker og prinsipper som den 

fjerde veggen. 

 

2.3 Avgrensning 

Når det gjelder ulike situasjonskomedier og humor-serier, så er det ingen tvil om at det er 

uendelige eksempler å ta utgangspunkt fra. Derfor har jeg laget en avgrensning for å holde 

poenget. Jeg kommer til å sammenligne pilotepisodene til seriene Friends, The Office og 

Fleabag.  Dette er grunnet tilgjengeligheten til seriene, og kjennskap til alle. Dette er også 

serier som er svært prisbelønte og har eksistert på forskjellige tider.  Av de norsk-produserte 

situasjonskomediene har jeg hatt begrenset tilgang til og dessverre blitt utelukket.  
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3. Problemstilling 

 

Til denne oppgaven er problemstillingen min: “Hvordan moderne humor-serier bryter den 

fjerde veggen og skaper ny visuell kommunikasjon av humor»? 

Sammen med problemstillingen vil jeg også finne ut om det er behov for en serie som det jeg 

ønsker å skape. Denne oppgaven fungerer i tråd med den praktiske oppgaven min der jeg 

prøver å ta et eldre konsept, og adaptere det til nyere formater.  

 

4. Teori 

 

I problemstillingen min nevner jeg “den fjerde veggen”, dette er altså et begrep opprinnelig 

fra teater-verden som kan dateres helt tilbake til 1700-tallets teaterarkitektur. Det var rundt 

den tid at titteskapet ble utviklet, altså en sceneform der det var vegger på alle sider utenom 

den som vendte mot publikum. Der var det en fiktiv vegg. Når en karakter fra teaterstykket 

henvender seg til publikummet, kalles det å bryte den fjerde veggen. (Arntzen, 2019) 

 

Prinsippet ved den fjerde veggen brukes også i film og TV-serier. Friends er en amerikansk 

situasjonskomedie (“sitcom”) skapt av Marta Kauffman og David Crane som gikk på TV fra 

22. September 1994 til 6. Mai 2004, og omhandler seks venner i 20- og 30-årene som bor i 

Manhatten, New York. Serien er nærmest satt opp som et teaterstykke, og inneholder samme 

prinsippet som titteskapet fra teaterarkitekturen. Og der den fiktive, fjerde veggen er i 

Friends, er også der kameraene filmer og et publikum sitter og ler imens det er opptak. 

(Schwind & Knox, 2019) Friends har i sin tid vunnet over 77 priser. (IMDB, 2020). 

 

Når det gjelder å bryte den fjerde veggen var Marx-brødrene tidlig ute med å bryte den fjerde 

veggen. Marx-brødrene var en humor-gruppe bestående av fem brødre fra USA, som først 

startet som en musikalgruppe, og eventuelt flyttet over til filmverdenen. (Svendsen, 2020) 

I tillegg brukte alle brødrene mer subtile måter av meta-referanse for å oppnå komisk effekt. 

Groucho Marx var mest kjent for å kunne snu kameraet og vinke til seerne, for å tydeliggjøre 

vitsen i situasjonen. (Britannica, 2019) 

 

Manusforfattere og regi-trio Jim Abrahams, David Zucker og Jerry Zucker som står bak 

humor-filmene Airplane! og Top Secret! bryter også prinsippet om den fjerde veggen i 
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filmene sine. Et eksempel er fra filmen Top Secret! der en av karakterene sier replikken, «Jeg 

vet. Alt dette høres ut som en dårlig film.» samtidig som karakteren på skjermen stopper opp 

og sakte snur seg mot kameraet. (Zucker, Zucker, & Abrahams, 1984) 

 

I boken Hva ler vi av?: om nordmenns forhold til humor skriver Birgit Hertzberg Johnsen at 

forskere fra mange fagdisipliner er enige om at fenomenet humor ikke lar seg fange i én 

definisjon og at humor neppe kan forståes utfra én teoretisk modell. Humor er et for 

mangfoldig og mangetydig fenomen til det. I vårt århundre har forskere kretset mye omkring 

hva som forbinder latter, humor og inkongruenser. Sistnevnt er nemlig blitt oppfattet som det 

viktigste strukturelle kjennetegnet på humor og det som er komisk.  

 

«Inkongruenshumor innebærer at man oppfatter at noe bryter med det som var 

forventet». (Johnsen, 1997)  

 

Blant annet i serien Fleabag kommer vi i kontakt med en annen måte å bryte den fjerde 

veggen. Dermed har vi et begrep som heter intra-diegetisk narrativ, som er definert som «en 

som eksisterer innenfor en historie av en bestemt tekst og overfører en historie som er 

innrammet av det ekstra-diegetiske fortellernivået. Her er en av fortellingens karakterer 

fortelleren til en historie i den fortellingen, og hans eller hennes publikum er en annen 

karakter.» (Ryan & Lenos, 2012) 

 

Paul Bloom er en psykolog og professor ved avdeling psykologi og kognitiv vitenskap på 

Yale. Han er også forfatter av flere bøker blant annet How Pleasure Works: The New Science 

of Why We Like What We Like. Han forteller at det er noe universelt tiltrekkende med gode 

fortellinger. Et eksempel han bruker er hvordan TV-serien The Sopranos, kan være umulig å 

følge med på for andre fra forskjellige kulturer, derimot er tematikken, bekymringene, 

konfliktene og følelsene universale. (Bloom, 2010) 

I et intervju med Dagbladet, forteller TV-serieskaper Tore Ryen at han mener norsk tv-bransje 

er på ville veier. Tore Ryen er skaperen av kjente norske situasjonskomedier, som «Mot i 

brøstet”, “Karl & Co” og “Hos Martin”. Tore Ryen har sin utdannelse og erfaring i TV-

bransjen fra USA på 80-tallet, der han har blant annet jobbet for Aaron Spelling, produsent 

bak en rekke amerikanske TV-serier. Ryen mener at i USA lever tv-komediene år etter år 

fordi de har ekte skuespillere, og bunner i et alvorlig og troverdig fundament. 
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I intervjuet legger Ryen særlig kritikk mot NRK-serien “Side om side”, der han mener at 

serien mangler troverdighet, handling og et seriøst bakteppe å lene seg på. I forsvar mot 

Ryens egen serie «Mot I brøstet», forteller han at faktisk har et underliggende seriøst tema 

som hele serien bygger på, som er finanskrisen som oppsto i 1988-1993, til tross for at det 

aldri blir nevnt i serien. 

 

«Komediene lever år etter år, i stadige repriser. Hvorfor? Jo, fordi de morsomme, har 

ekte skuespillere og i bunnen har komedien et alvorlig, seriøst og troverdig fundament 

- enten det handler om aids, samfunn, forskning eller relasjoner.» 

 

Ryen mener at når vi ikke lager serier som lever lenge, som kan gå i repriser og leve i årevis, 

så går det utover vår kulturarv. Det er en stor ulykke for et land. Vi trenger norsk 

underholdning laget av nordmenn for nordmenn. Det er kultur - og identitetsskapende, sier 

Ryen. (Grønneberg, Dagbladet, 29)  

 

Som nevnt tidligere, skal jeg analysere pilot-episodene til utvalgte serier. For å skape en 

relevant ramme for hva jeg ville undersøke, så har jeg valgt å fokusere på fortellerteknikk, 

formidling og visuelle virkemidler. Spørsmålene jeg kommer til å stille er blant annet hva 

som er de viktigste konfliktene, og hvordan de blir presentert. Om det er en scenisk 

framstilling, uten synlig forteller. Hvordan blir vi kjent karakterene? Hva som kjennetegner 

måten bildene er komponert på, og hvilken effekt det gir. Dette er bare en del av gode 

veiledende spørsmål presentert av Erlend Lavik i «TV-serier: "The Wire" og den tredje 

gullalderen». Der han tar for seg den berømte drama-serien «The Wire», der han analyserer 

både fortellingsstruktur og samfunnskritikk rundt serien. (Lavik, TV-serier: «The Wire» og 

den tredje gullalderen, 2014) 

 

For at TV-selskaper skal vite om en serie er verdt å bruke penger på, er det som oftest laget en 

pilot-episode. Det er altså den første fullt produserte episoden av en TV-serie, som en test på 

hvordan serien vil se ut og fungere. For en pilot er publikumsresponsen kritisk. Siden en pilot 

funger som en test-episodene for en serie, der skaperne kan vurdere hva som fungerer og 

ikke-fungerer, så kan pilotepisoden ofte være svært annerledes fra resten av serien. (Terrace, 

2014) 
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The Office er en amerikansk «mockumentary» situasjonskomedie som handler om kontor-

livet til de ansatte ved det fiktive papirselskapet Dunder Mifflin i småbyen Scranton, 

Pennsylvania. Serien er basert på den britiske versjonen med samme navn som er laget av 

Ricky Gervais og Stephen Merchant. Den amerikanske adaptasjonen ble produsert av blant 

annet Michael Schur og Greg Daniels. (The Office, 2020) The Office har vunnet 48 priser, 

blant annet for manus, skuespill, klipp og beste komi-serie. (IMDB, 2020) 

 

Fleabag er en britisk drama-komedie TV-serie skrevet av Phoebe Waller-Bridge. Hun spiller 

også hovedkarakteren ved navn Fleabag. Serien er basert på Waller-Bridge sin solo-

forestilling som ble først vist i 2013. Serien Fleabag ble opprinnelig produsert av Two 

Brothers Pictures for BBC Three i en samproduksjonsavtale med Amazon Studios. 

Karakteren Fleabag er en frisinnet, men forvirret ung kvinne i London som eier en mislykket 

kafé. Hun har blitt dumpet av kjæresten, og prøver hardt å finne lykken hos den neste fyren 

hun møter på. Serien Fleabag har vunnet hittil 46 priser både for manus, skuespill, regi og 

beste i sin sjangerklasse. (IMDB, 2020) 

 

5. Metode 

 

Jeg har brukt flere metoder for å undersøke problemstillingen, i tillegg til at jeg har brukt 

metoder for å legge rammeverket for den praktiske delen. Jeg ville utføre en slags 

markedsanalyse for både målgruppe og engasjement. For meg var det viktig å finne ut om det 

er behov for en serie som det jeg ønsker å skape. Derfor ville jeg ta i bruk undersøkelse i et 

delbart format for å innsamle kvantitativ data. Her er kvantitativ data nyttig, da man kan 

samle det opp i tall- og størrelsesforhold. En fordel med kvantifiserbar data, er at jeg kan da 

formulere påstander og konkludere problemet på et mer generelt nivå. (Rienecker & 

Jørgensen, 2013) 

 

Dette var viktig og i begynnelsen av prosjektet for å skape en ramme for det videre arbeidet 

jeg ville utføre, særlig det praktiske. 

 

 

Kvalitativ undersøkelse 

Jeg laget en spørreundersøkelse på nett som jeg sendte ut på Facebook-gruppene «Mot i 

Brøstet» og «Mot i Brøstet/Karl & Co». Dette er spesifikke fan-grupper med svært aktive 
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medlemmer, som jeg tenkte var gode kandidater til denne kvantitative undersøkelsen, med 

fokus på serien Mot I Brøstet. 

 

Det er verdt å notere at siden alle deltagerne er medlemmer av fan-gruppa, så er de over 

gjennomsnittlig glade i disse seriene fra før av. Spørsmålene ble laget med dette i betraktning. 

Likevel var det svært interessant å se på aldersspranget, hva de likte, ikke likte og hva de selv 

ville se fremover. Spørsmålene som ble stilt var blant annet hvorfor de likte serien, om det var 

ting de ikke likte, hvem som var deres favoritt-karakterer og hvorfor de resonnerte med nevnt 

karakter.  

 

Det var derimot flere svakheter ved denne metoden, som blant annet at av flere tusen 

medlemmer av gruppene, fikk jeg samlet inn litt over 200 svar. Av disse 200 var det kun 169 

aktive deltagere som svarte fullstendig på alle spørsmål. Det gjør resultatene svakere enn om 

vi hadde flere deltagere og høyere deltagelse-engasjement.  

I tillegg er en undersøkelse med 169 deltagere ikke representativt for alle som har et forhold 

til TV-serien. Hensikten med undersøkelsen var som nevnt, å skape et rammeverk for den 

praktiske oppgaven. 

 

Feltarbeid: Analyse av pilot-episodene. 

Med hensikt til problemstillingen ville jeg utføre feltarbeid i form av analyse av utvalgte TV-

serier for å utforske fortellerteknikk, formidling og visuelle virkemidler. Ifølge Metodebok for 

kreative fag er målet med feltarbeid å forstå et fenomen, og i mitt tilfelle vil fenomenet være 

den fjerde veggen og dens tilstedeværelse. (Pettersen & Næss, 2017) 

 

Friends – Pilot 

Piloten heter “The One Where Monica Gets a Roommate” og begynner i en av seriens kjente 

lokasjoner, nemlig Central Perk, en fiktiv kafé og fast møteplass for de seks vennene: Monica, 

Phoebe, Rachel, Chandler, Ross og Joey. Episoden handler om Rachel som har rømt fra 

bryllupet sitt og tar kontakt med sin gamle venninne Monica. Samtidig får vi vite at Ross sin 

tidligere partner har gått fra han på grunn av endret seksuell legning. Det vi får vite er at Ross 

pleide å være svært forelsket i Rachel, og med det starter en av seriens aller største konflikter: 

Kjærlighet og forhold.  
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Serien inneholder for det meste medium- og total-bilder, og opererer som en sketsj-komedie 

der alle skuespillerne er likestilte til hverandre. Det er en scenisk framstilling som et 

teaterstykke, uten en synlig forteller. Vi blir kjent med karakterene når de alle gjennomgår 

sine egne problemer enten det er med hverandres vennskap, i arbeidslivet eller i kjærligheten.  

 

The Office – Pilot 

 

Pilotepisoden starter med et møte mellom Michael Scott og Jim Halpert, som begge jobber i 

Dunder Mifflin, en papirdistributør i byen Scranton. Det blir eventuelt fortalt av Michael 

Scott sin sjef, Jan Levinson at filialen muligens må stenges. Dette er grunnen til at et 

dokumentarfilm-mannskap har dukket opp, nemlig for å dokumentere de daglige aktivitetene 

på den amerikanske arbeidsplassen. Dette er premisset og hovedkonflikten som dukker opp. 

Nærmest alle de ansatte blir dermed intervjuet individuelt, hvor de får lov til å kommentere 

hendelsene som skjer på kontoret. Vi blir kjent med karakterene i disse personlige 

intervjuene, men også i reaksjonsbilder når det skjer ulike hendelser på kontoret som ofte er 

satt i gang av Michael Scott, filialens sjef.  

 

Fleabag – Pilot 

Piloten åpner med at protagonisten Fleabag henvender seg til publikummet og forteller 

akkurat hva som har skjedd. Nemlig at hun har fått melding fra en fyr hun liker, som er på vei 

og hun må late som hun nettopp kom hjem fra byen selv og pynte seg før denne mannen 

ringer på døra hennes. Allerede i løpet av de første 40 sekundene av piloten vet vi hvordan 

serien fungerer. Vi blir veldig raskt kjent med Fleabag og livet hennes, når hun forteller oss 

detaljene. Hun introduserer også karakterer for oss, for eksempel når hun sier til oss: «Dette er 

søsteren min», og vi ser søsteren i bildet med henne.  

 

Fleabag er hovedkarakter og den narrative fortelleren i serien. Vi blir fort kjent med henne da 

hun gir kommentar på alt som hender i livet hennes. Kameraet følger ofte hennes ansikt og 

reaksjoner i situasjonene hun dukker opp i. Til tross for det, oppdager vi at Fleabag mistet sin 

beste venninne i en ulykke i det hun åpner opp og forteller det til en tilfeldig taxi-sjåfør. Hun 

deler ikke sine konflikter med publikum direkte, men det ser vi gjennom handlingene hennes. 

Derimot er det de små kommentarene og frekke øyeblikkene hvor hun slipper inn seeren, som 

om hun snakker til en venninne.  
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6. Resultater og analyse 

 

Kvantitativ undersøkelse 

Ut av den kvantitative undersøkelsen som ble utført i Facebook-gruppene fikk jeg totalt 214 

besvarelser, derimot kun 169 svarte på alle spørsmålene. Det var mange svar som var 

åpenbare. At en god serie består av gode skuespillere, godt manus, og gode historier er ofte 

åpenbart. Jeg plukket ut de mest interessante svarene i flere tankekart som ligger under 

vedlegg. Derimot når jeg spurte om hvorfor de tror de liker serien eller visse karakterer, var 

det noen interessante svar. Når spurt om hvorfor de liker karakterene de liker best, var svaret 

ofte at det var at de kjente seg godt igjen i karakteren. Egenskapene nevnt var blant annet 

uhøytidelighet, jovialt og sarkastisk. Når spurt om ting de ikke liker ved serien er svarene 

blant annet at det funker ikke like godt med dagens øyne. At det gjerne var mye gjenbruk av 

vitser og at manuset strider med karakterene og dermed lite konsekvent. 

 

Analyse av pilot-episodene 

Dermed utførte jeg også en analyse av pilot-episodene til tre ulike komedier. Friends, The 

Office og Fleabag. Hver serie eksisterer i forskjellige tidsperioder og steder. Friends handler 

om livet i Manhatten, New York fra 1994-2004. The Office handler om kontor-livet i småbyen 

Scranton fra 2005-2013. Fleabag tar sted i London, og er den nyligste og korteste serien som 

omfatter 2016-2019. Det er verdt å nevne at noe alle seriene har tilfelles, er hvor prisbelønte 

de er. 

Alle seriene har hver sin tilnærming til publikummet. Friends benytter seg av titteskapet. The 

Office benytter seg av en «mockumentary»/dokumentarisk stil med personintervjuer. Og 

Fleabag tar oss helt med inn i hodet sitt, men sin intra-diegetiske fortellerteknikk. 

 

7. Diskusjon 

 

Hvis vi ser tilbake på eksempelet fra Paul Bloom angående The Sopranos, så er dette med 

gode historier som treffer universalt, svært interessant å ta i betraktning. Selv om jeg aldri har 

bodd i Manhatten, jobbet i et papir-selskap eller eid en kafé i London, så treffer alle historiene 
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meg. Det er heller karakterene, følelsene og tematikken de formidler som mange kan kjenne 

seg igjen i. I The Office er det ofte at karakteren Jim frekvent bryter den fjerde veggen, oftere 

enn mange andre karakterer. Denne oppførselen blir mer et personlighetstrekk, og lærer oss å 

kjenne han. Kan direkte kommunikasjon bidra til at seeren liker Jim bedre enn andre 

karakterer i serien? Dette bygger i hvert fall karakteren Jim som en mer sympatisk fyr. 

 

I Friends er den fjerde veggen hellig. Som nevnt er det en scenisk framstilling, hvor alle 

karakterene er likestilte. Humoren ligger heller i konfliktene de havner i, og vitsene som 

kommer ut av det. Derimot føles ikke serien særlig virkelig. I intervjuet med Dagbladet, 

mente serieskaper Tore Ryen at en god humorserie må være troverdig og ha et seriøst 

bakteppe. I Friends er det flere seriøse tematikker som stadig dukker opp, blant annet 

forholds-brudd, dødsfall og økonomisk ustabilitet, men føles den troverdig nok?  

 

Karakteren Fleabag i serien med samme navn, har også flere seriøse baktepper. Hennes beste 

venninne døde i en ulykke, bedriften hennes mislykkes og hun har et turbulent forhold til 

familien sin. Kun ved å beskrive serien slik høres det absolutt ikke ut som en humorserie. 

Men hvordan Fleabag deler tankene sine med seeren, fremhever det humoristiske i kjipe 

situasjoner. Slik som Groucho Marx ville snu seg mot kameraet, snur også Fleabag seg mot 

kameraet for å fortelle at dette er en komisk situasjon, og gir rom og tillatelse til latter.  

 

Slik som Fleabag direkte kommenterer til publikummet, tillater oss å utvikle et emosjonelt 

forhold til karakteren. Ved å bryte den fjerde veggen blir seeren invitert lengre inn i verdenen 

til fortelleren, og skaper en mulighet for at en dialog kan eksistere mellom virkelighet og 

fiksjon. Slik at den følelsesmessige utviklingen av karakteren flyter mellom den narrative 

verdenen og verdenen til seeren. Denne følelsesmessige utviklingen får vi ikke på samme 

måte fra Monica i Friends, da vi kun kjenner henne gjennom hva hun opplever mellom sine 

venner. Til tross for at vi kan kjenne oss igjen i hennes situasjon, men kanskje ikke hva hun 

egentlig føler. 

 

Men er det et godt virkemiddel å bryte den fjerde veggen i humor-serier? 
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8.  Konklusjon 

 

Problemstillingen jeg stilte til denne oppgaven var: Hvordan moderne humor-serier bryter den 

fjerde veggen og skaper ny visuell kommunikasjon av humor?  

 

Humor, og ikke minst god humor er subjektivt. Men det er visse historier som går igjen og 

fungerer like greit i dag, da vi alltid har vært opptatt av de samme tingene. Kjærlighet, 

forhold, vennskap, familie, karriere osv. Enhver som har vært på en teaterforestilling, 

skjønner prinsippet av den fjerde veggen nesten momentant. Men når vi ser på serier på 

skjermer, må kommunikasjonen tilpasses. Inkongruenshumor er humoren når noe uforventet 

dukker opp. Når en karakter inviterer oss inn med et lurt blikk eller en kommentar, så endres 

vitsen til noe nytt. Titteskapet har vært en standard modell i årrekke, og det er noe spennende 

ved å ta et skritt inn og bli invitert inn i en verden.  
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