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Abstract 

Titel   Tofsar, lyxliv, bortskämda ungdomar och ett liv  

      på Skandinaviens största varuhus. 

 

      En kvalitativ studie om hur svenska tvkanaler   

     profilerar personer i reality-serier och det bidrar 

     till att stärka tv- kanalernas varumärke.   

Författare   Lina Törnqvist och Ida Ingemarsson 

 

Utbildning   Medie- och kommunikationsvetenskap,  

                                                                  VT 2011, Mittuniversitetet Campus Sundsvall. 

 

Handledare  Ann T Ottestig 

 

 

Syfte   Vår studies syfte är att undersöka hur     

                                                                  personifieringen i tre svenskproducerade reality-  

                                                                  serier bidrar till att profilera programmen och stärka   

                                                                  tv-kanalernas varumärken. 

                                                  

                                        

Metod         Studiens metod vilar på en triangulering där  

                                                                  kvalitativa intervjuer har kombinerats med   

                                                                 kvalitativa innehållsanalyser. Kvalitativa 

                   intervjuer har gjorts med utvalda respondenter på de  

                valda kanalerna. Innehållsanalyserna har gjorts på  

                programmens hemsidor samt valda filmklipp från  

              programmen. 

         

                         .                                 

Resultat   Studien visar på att reality-trenden idag har växt sig  

     stark, något alla respondenter på kanalerna har  

            medgivit. Samtliga kanaler har någon eller några   

     former av reality-program. Då studiens utvalda   

    programm ligger inom genren reality-tv är de ändå 

    av olika art och utformning, där nyckelpersonerna  

    profileras på olika sätt. Hemsidor och valda  

     webbklipp visar också att de olika kanalerna har   

         arbetat på helt olika sätt för att locka till sig besökare  

           och tittare. 
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1. Inledning 

Hösten 2010 har ”reality-trenden” slagit till mot Sverige med storm, vilket har gjort att svenska 

folket kan följa flera reality-serier varje kväll på olika tv-kanaler. Stora profiler som Maria 

Montazami, Anna Anka och ”Ullareds-Morgan” har gjort succé och gått från att vara helt okända 

människor till rikskändisar på en kväll. Det har blivit väldigt populärt att i tv se hur människor 

arbetar, shoppar, dejtar och lever sina vardagliga liv. Media skriver stora rubriker och omslag om 

programmen, vilket bidrar till mer intresse för profilerna, men även för tv-kanalerna i sig. 

 

Det har blivit väldigt populärt bland tv-kanaler att profilera nyckelpersoner som tittarna får följa 

varje vecka. Kärnan i vår studie är att undersöka hur tre olika svenskproducerade reality-serier 

har profilerat sin tv-kanal och nyckelpersonerna i programmen. Vi har valt att undersöka Kanal 

5:s storsatsning ”Ullared”, TV3:s succéserie ”Hollywoodfruar” samt SVT:s reality-serie ”Ung 

och bortskämd”. Samtliga program har varit aktuella hösten 2010 och blivit mycket 

framgångsrika. Nyckelpersonerna i programmen har genererat mycket intresse, både om sig 

själva och för kanalerna. Det här är ett relativt nytt tv-koncept som har bidragit till flera ”spin-

off” effekter, vilket har gjort att många andra reality-serier har uppkommit.  

 

1.2 Problembakgrund 

Medier, reklam och konsumtionsval förändras ständigt. Under 1990-talet expanderade såporna i 

alla tv-kanaler, medan det idag är ”reality-tv” som är populärt. De traditionella såpoperornas roll 

har försvagats hos tv-publiken och idag föredrar tittarna att se människor som presterar något och 

utvecklas
1
. Tv-kanalerna börjar därför sända verklighetsnära fiktionsprogram där programmen 

har en sann historia och ingenting är regisserat. Verkligheten ses som väldigt spännande och har 

en outsäglig makt i underhållningsvärde
2
. Idag väljer många organisationer att gå längre i arbetet 

med varumärkesbyggandet, och att använda sig av personifiering av personer. Kommunikationen 

med konsumenterna har förändrats, vilket har gjort att tv-kanalerna inte kan använda sig av 

samma kommunikationssätt som förr.  

 

Tv-kanalerna väljer ut ett antal nyckelpersoner vars vardagliga liv tittarna kan följa i tv-rutan. De 

skapar en personifiering kring utvalda nyckelpersoner, där profilerna framställs som mer 

personliga för målgruppen och visar vilka dem egentligen är. Nyckelpersonerna används av 

organisationerna på det sätt som de vill framställa sitt varumärke. Huvudpersonerna i reality-

serierna skapar på så sätt även sina egna personliga varumärken. Att bygga ett personligt 

varumärke innebär att i vardagslivet synliggöra vad man står för, både när det gäller yttre 

framtoning, ord och handling. Det är viktigt att veta hur man vill uppfattas och vilka kärnvärden 

som ligger till grund för sin kommunikation
3
. Om man vill bygga ett starkt varumärke är 

budskapet en betydande del. Det gäller att vara ärlig och tydlig i allt man kommunicerar ut. 

Oavsett vilka situationer budskapen gäller, måste de tydligt avspegla de individuella 

värderingarna hos avsändaren, annars kommer man inte att uppfattas som trovärdig
4
. Idag finns 

det inga gränser för vad ett reality-program kan handla om, utan det mesta är möjligt för att 

                                                           
1 Hadenius S, Weibull L. Massmedier – en bok om press, radio & TV. (2003:430) 
2 Gildin G.S (2001) Reality programming lessons for twenty-first century trial lawyering. Stetson Law Review 2001 31(61) 61-87 Sida 78 
3 Werner, I. Ditt personliga varumärke (2006:133) 
4 Werner, I. Ditt personliga varumärke (2006:135) 
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attrahera publiken och få höga tittarsiffror
5
. Fascinationen kring programmen är väldigt hög och 

lockar många att titta. Forskare menar att tv-tittaren underhålls och att man som tv-tittare ser 

situationen människor befinner sig i och följer detta program då flera program bildar en helhet. 

Tv-tittarens nyfikenhet triggas till att följa hela programmet för att veta vad som senare händer
6
.  

 

Många organisationer försöker allt tydligare att uttrycka sin identitet och sina värderingar genom 

att hitta nya vägar att nå konsumenter. De måste tränga igenom det varumärkesbrus och den 

trängsel som råder på marknaden i dagsläget. Det gäller därför att försöka hitta in i den mänskliga 

hjärnan på ett djupare plan, med hjälp av sinnesstrategier och sinnesuttryck för att skapa en 

ultimat upplevelse
7
. Idag har det blivit mycket svårare för organisationer att sticka ut och få 

uppmärksamhet i media. I takt med att media blir allt mer kommersiell ökar möjligheterna att 

knyta bra mediesamarbeten, vilket man kan tyda till ”reality-trenden”. Det kan vara ett 

ömsesidigt fördelaktigt samarbete där man skräddarsyr samarbetet efter båda parters önskemål
8
.  

 

SVT, TV3 och Kanal 5 har genom casting valt ut några nyckelpersoner som tittarna får följa i 

deras tv-program. Organisationer måste hela tiden vara öppna för nya förändringar för att kunna 

attrahera sin målgrupp
9
. Samtliga organisationer har därför sett att starka karaktärer kan hjälpa 

och gynna dem i deras varumärkesbyggande. De har insett att man kan kommunicera ut sitt 

budskap och stärka varumärket genom att profilera olika personligheter
10

. Det har blivit en slags 

personifiering och profilering kring vissa utstickande personer, vilket har skapat en dramaturgi 

som tv-tittarna vill fortsätta att följa. Allt fler organisationer engagerar målgrupper genom att 

arbeta med personifiering. I vissa fall av utvärderingar är det är svårt att se i vilken utsträckning 

dramatiska och känslomässiga känslor spelar in och på vilket sätt det påverkar det inspelade 

resultatet. De åsikter och synpunkter i dramaturgin är produkten av det unika sociala tillfället
11

.  

 

Att profilera ett program eller personer som sticker ut lite extra gör att det blir en ”snackis” och 

skapar på så sätt ett diskussionsämne i vardagen eller i bloggvärlden. Detta ökar kännedomen och 

intresset för organisationen
12

. Här använder man sig mycket av ”word-of-mouth marknadsföring” 

för att skapa rykten och därigenom påverkan. Ibland är marknadsföringen mer effektiv när 

människor själva skapar debatter och har åsikter om vissa profiler eller produkter
13

. Samtliga 

program sänds kl 20:00 på vardagskvällar i olika tv-kanaler. Det är en tidpunkt som de flesta 

människor tillbringar framför tv, vilket gör att programmen sänds på bästa sändningstid, så kallad 

Prime Time
14

. Det är en stor chansning och en risk som tv-kanalerna tar genom att filma i 

människors liv och öppet visa verkligheten, eftersom det kan påverka tv-kanalernas egen image. 

På så sätt får tv-tittarna en ärlig bild av vad som händer. Trovärdighet är något medier måste ta 

                                                           
5 Von Feilitzen C. Young people, soap operas and reality Tv. (2004:11) 
6 Von Feilitzen C. Young people, soap operas and reality Tv. (2004:17) 
7 Hultén B, Broweus N, Van Dijk M. Sinnesmarknadsföring (2008:159) 
8 Karaszi, P, Sveriges bästa PR (2009:135) 
9 Erikson, P. Planerad kommunikation, strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer (2007:28-29) 
10 Intervju med TV3:s presschef Max Lagerbäck 
11 Harvey, M. (2009) Drama, talk and emotion – Omitted aspects of public participation. Science technologie & human values 34(2)139-161, Sida 

145 
12 Karaszi, P, Sveriges bästa PR (2009:118) 
13 Grusell, M, Reklam – En objuden gäst? (2008:38) 
14 Hadenius S, Weibull L, Massmedier – en bok om press radio & TV. (2003:421) 
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hänsyn till för att mottagarna ska få en ärlig bild, och det är av stor vikt att organisationers 

värderingar går hand i hand med budskapet som kommuniceras ut
15

. Sammanfattningsvis kan 

man säga att vår studie är väldigt aktuell och intressant på grund av att ”reality” och 

personifiering är något som just nu ligger i tiden. Det finns många möjligheter idag och allt fler 

organisationer följer efter trenden med personifiering. Vi ser även studien som samhällsrelevant, 

då kärnan i vår studie är att se hur profileringen av våra utvalda tv-program har påverkat tv-

kanalerna och nyckelpersonernas egna varumärken. Det är ett programkoncept som tv-tittarna ser 

mer och mer, och därför ser vi vårt ämne som viktigt att få mer förståelse och kunskap om. Vi har 

sökt efter tidigare forskning som tar upp vårt problemområde, men hittills har vi inte hittat någon 

studie som har samma inriktning som oss.  

 

I vår studie kommer tyngden att ligga på hur personer kan bära ett varumärke och hur den starka 

profileringen har satt våra valda tv-kanaler på kartan i den hårda konkurrens som existerar idag.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Larsson, L. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (2008:218) 
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur personifieringen i tre svenskproducerade reality-serier bidrar till 

att profilera programmen och stärka tv-kanalernas varumärken.  

 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur har nyckelpersonerna i tv-programmen valts ut och profilerats av tv-kanalerna? 

 

Hur har programmen och nyckelpersonerna profilerats på tv-kanalernas egna programsidor på 

nätet? 

 

Hur har programmen, enligt utvalda chefer på tv-kanalerna, bidragit till att stärka tv-kanalernas 

varumärke?  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka profileringen av tre svenskproducerade tv-serier som visas 

i tre olika tv-kanaler. Vi har valt att undersöka SVT, TV3 och Kanal 5 eftersom de är de tre 

största kanalerna i Sverige. Alla program som vi har valt att undersöka är aktuella och har sänts i 

tv under hösten 2010. Tv-serierna som vi vill titta närmare på är SVT:s serie ”Ung och 

bortskämd”, TV3:s reality-serie ”Hollywoodfruar” samt Kanal 5:s storsatsning ”Ullared”. Vi har 

avgränsat oss till att intervjua en respondent från varje tv-kanal, vilket sammanlagt ger tre 

intervjuer. Vi har även avgränsat oss till att analysera varje reality-series hemsida och ett tv-klipp 

från respektive sida.  
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2. Teori 
 

2.1 Strategisk kommunikation 
Idag lever vi i en ständigt föränderlig värld, där sättet att kommunicera och marknadsföra sitt 

varumärke har förändrats. Idag är konsumenterna mer medvetna och skeptiska till 

marknadsföring, vilket gör att organisationer måste kommunicera på ett annat sätt med 

konsumenterna. Idag beskrivs marknadsföringen som mer informationsdriven och 

konsumentfokuserad, vilket har gjort att kommunikationen får ännu mer betydelse för resultatrik 

strategisk kommunikation
16

. Idag räcker det inte längre med vanliga reklamkampanjer för att 

attrahera konsumenter, utan det krävs en mer relationsinriktad kommunikation, som är mer 

långsiktig. Det här begreppet inom marknadsföringen kallas relationsmarknadsföring, med vilket 

menas att kommunikationen sätts i centrum genom relationer och nätverk
17

. Det nya fenomenet 

har fått ökad betydelse och uppmärksamhet, vilket visar att det är viktigt för organisationer att 

skapa goda relationer med sin omvärld. Det visar även att goda relationer har en avgörande 

betydelse för organisationens image och resultat
18

.   

 

För att organisationer ska framställa sig på rätt sätt i media, krävs det en bra strategisk planering 

och en strategisk kommunikation. För att nå ut till media på ett fördelaktigt sätt, gäller det att få 

media att rapportera på det sätt som organisationen vill vinkla och publicera sig själva. Allt för att 

få en sådan bra bild som möjligt av media, som sedan går ut till omvärlden och valda 

målgrupper
19

. Den moderna synen på marknadsföring har expanderat till ett tänkande som bör 

genomsyra hela organisationen. Den här typen av marknadsföring bidrar till att skapa goda 

relationer till konsumenterna på långt sikt och organisationen anpassar sig till kundernas 

preferenser och behov
20

. Modern marknadsföring har mycket gemensamt med tänkandet inom 

public relations, det vill säga att identifiera, skapa och bevara relationer med viktiga publiker
21

.  

 

Den moderna strategiska kommunikationen ger ett mer långsiktigt resultat, jämfört med den 

traditionella kommunikationens mer kortsiktiga mål, med att exempelvis öka försäljningen. 

Relationen mellan organisation och målgrupper ska vara ömsesidig, att även organisationen visar 

lojalitet genom att förstå konsumenternas behov och önskningar. Det är därför viktigt att skapa 

forum för dialoger och diskussioner, allt för att kunna diskutera och ta del av människors olika 

behov, seder och liv för att strategiskt kommunicera ut rätt budskap till rätt målgrupper
22

. 

Kommunikationen måste därför omfatta samspel, interaktion och dialog
23

. Det är mycket viktigt 

att ha en dialog till intressenter och omvärld för att kunna kommunicera ut sitt budskap strategiskt 

och till rätt målgrupp. Har man sämre kunskap om den strategiska kommunikationen blir det 

”som att köra igenom hela landet utan en karta”
24

.  

                                                           
16 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:59) 
17 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:16) 
18 Larsson, L, Upplysning och propaganda – Utvecklingen av svensk PR och information (2005:156) 
19 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management (1992:309) 
20 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:52) 
21 Edwards L. (2009) Symbolic Power and Public Relations Practice: Locating Individual Practitioners in Their Social  Context. Journal of public 

relations research 21(3) 251-272 Sida 252 
22 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management. (1992:308) 
23 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:56) 
24 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management. (1992:120) 
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Genom nya trender kan organisationer bygga upp ett starkt varumärke och bli välkända. 

Kommunikationsinsatser har betydelse för skapande, bibehållande och förstärkning av 

organisationens image, det vill säga den bild som omgivningen har av organisationen
25

. 

Massmedia är både en målgrupp, en intressent och en kanal för att nå organisationens 

målgrupper. Massmedia har en stor roll i den strategiska kommunikationen, eftersom 

organisationens bild i massmedia påverkar konsumenternas uppfattning om organisationen. 

Genom att marknadsföra sig inom massmedia ser människor vad de behöver, men också vad en 

organisation kan erbjuda
26

.  

 

Om en organisation har en positiv massmediebild gäller det att vårda den väl. En negativ 

massmediebild drabbar organisationens utveckling och det är väldigt riskabelt. En negativ 

massmediebild kan ge en känslig debatt för organisationen och snabbt förändra imagen 

negativt
27

. De nya formerna att kommunicera har gjort det snabbare, bättre och effektivare att nå 

målgrupper med samma budskap. Ett starkt varumärke är grunden för en framgångsrik 

organisation. Man vill få olika grupper positivt inställda, genom att till exempel bevara gamla och 

locka nya kunder samt upprätta goda relationer med intressegrupper och medier
28

. 

 

Strategisk planering 

För att kunna arbeta effektivt med strategisk kommunikation, krävs det att organisationen har en 

bra kunskap om sin strategiska planering. Den strategiska planeringen är mycket viktig för 

förståelsen om vad man vill nå ut med till omvärlden. Det är viktigt att alla, inte bara ledningen 

och chefer, är aktiva i den strategiska planeringen utan det gäller alla anställda i organisationen. 

Detta för att organisationen ska sträva framåt, bli mer effektiv och ha alla anställda med på 

banan
29

.  Moderna organisationer satsar stor energi och mycket pengar på att stärka sina 

varumärken genom just relationsinriktad kommunikation
30

. Genom att använda sig av 

tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation ger det en bättre effekt. Man får en 

genomarbetad respons som hjälper i arbetet med strategisk kommunikation och dess planering
31

.  

 

Genom att arbeta med tvåvägskommunikation utvecklas organisationen och dess medarbetare på 

flera nivåer, samt internt och externt
32

. Genom att använda sig av tidigare planeringsprocesser 

skapas en press på att den kommande planeringsprocessen ska bli genomförbar och få ett lyckat 

utslag
33

. Genom att använda sig av strategisk planering utvecklas också organisationen inför 

allmänheten och samhället. Genom en strategisk planering ses organisationen som mer 

sammansvetsad. En betydande del för den strategiska planeringsprocessen är analysen från 

konsumenterna som ser hur organisationen visas utåt.  Konsumenterna ser organisationens attityd 

                                                           
25 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:135) 
26 Binkley, S. (2009) The civilizing brand: Shifting shame thresholds and the dissemination of consumer lifestyles. European Journal of Cultural 

Studies. 12(1) 21-39 Sida 28 
27 Erikson, P, Planerad kommunikation, strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer (2007:101) 
28 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:61) 
29 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management (1992:238) 
30 Falkheimer, J, Strategisk kommunikation – En bok om organisationers relationer (2007:19) 
31 Okura M, Doizer D, Sha, B.L, Hoffsetter R.C (2009) Use of Scanning Research in Decision Making: An Examination of the Enviromental 

Imperative and Power-Control Perspective. Journal of Public Relations Research 2009 21(1) 51-70 sida 52 
32 Casey A (2005) Enhancing Individual and Organizational Learning. Management Learning 2005 36(2) 131- 147 Sida 131  
33 Wagner C (2004) Enterprise strategy management systems: current and next generation. Journal of Strategic Information Systems 2004 13(4) 

105-128 Sida 106 
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utåt, samt deras kunskap och intresse av samhället
34

. Den riktiga planeringsprocessen kan bli 

väldigt komplicerad, därför är det viktigt att se till problem och nya strategier som organisationen 

kan använda sig utav
35

. Det handlar om att våga ta chansen för en förbättring. Vissa 

organisationer får kraft genom en sådan förändring, medan andra förlorar
36

.  

 

2.2 Öppna och slutna system 

Öppna och slutna system är något de flesta organisationer använder sig av. En organisation kan 

aldrig vara både öppet och slutet, utan alltid någon av dem. Det är viktigt att välja vilket system 

organisationen tillhör, för att skapa ett sådant effektivt PR-arbete som möjligt
37

. Öppna 

organisationer anpassar sig efter förändringar i omvärlden, lever med i trender, skapar relationer 

och blir på så sätt framgångsrika. Kommunikation inom organisationen är A och O, upphör 

kommunikationen försvinner organisationens möjligheter att överleva
38

. Systemperspektivet visar 

att organisationer är starkt beroende av omvärlden och dess miljö. Organisationen behöver veta 

vilka resurser som man ska satsa på, och det får man reda på genom undersökningar och 

kartläggningar av omvärldens behov.  

 

Det görs genom omvärldsbevakningar och omvärldsanalyser. Genom att ständigt förändra sig och 

omvärldsbevaka får organisationen den informationen som behövs. Informationen omvandlas 

senare till mål som man arbetar hårt för att uppnå. I och med detta kan organisationen eller 

företaget expandera och växa
39

. Det är viktigt att komma ihåg att även omvärlden behöver 

organisationen för att få sina produkter och den service som behövs
40

. Genom 

omvärldsbevakning får organisationen en bra bild om allmänhetens åsikter och tankar kring sin 

organisation. Som organisation är det viktigt att kunna förstå vikten av omvärldsbevakning för att 

kunna skapa en omvärldsanalys som ledningen kan ta del av.  

 

Om en organisation däremot använder sig av slutna system, finns det många följer och nackdelar. 

Det slutna systemets tillvägagångssätt gör att kunskapen målgruppen har om organisationen 

minskar. Organisationer med slutna system arbetar mycket långsammare och kan inte förutspå 

trender på samma sätt som öppna organisationer. Det är inte till organisationens fördel, då de 

måste arbeta hårdare i ett slutet system för att koppla ihop det egna arbetet med hur andra 

organisationer rör sig i samhället. Arbetar en organisation däremot i ett öppet system, ökar 

intresset från övriga intressenter om vad organisationen gör. Intressenterna som blir intresserade 

av organisationen bidrar och blir viktiga i arbetet som organisationen gör. Dessa paralleller går 

även att dra till forskningen och hur forskningsvärlden arbetar genom att använda sig av öppna 

och slutna system. Vid användandet av öppna system i forskarvärlden ges ofta en större förståelse 

för forskningen och arbetet går då lättare. Flera menar att forskare är skyldiga branschen och 

                                                           
34 Eunkyong L.Y (2004) Any Questions? Knowing the Audience Through Question Types. Communication Teacher 2004 18(3) 91-93 Sida 91 
35 Wagner C (2004) Enterprise strategy management systems: current and next generation. Journal of Strategic Information Systems 2004 13(4) 
105-128 Sida 111 
36 Okura M Et al. (2009) Use of Scanning Research in Decision Making: An Examination of the Enviromental Imperative and Power-Control 

Perspective. Journal of Public Relations Research 2009 21(1) 51-70 sida 55 
37 Grunig L.A, Grunig J.E. Excellent Public Relations and effective organizations. (2002:93) 
38 Falkheimer, J, Heide M. Reflexiv kommunikation. (2003:92) 
39 Tench R, Yeomans L, Exploring public relations. (2009:176) 
40 Grunig L.A, Grunig J.E. Excellent Public Relations and effective organizations. (2002:93) 
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forskningsvärlden att använda sig av ett öppet system för att visa öppenhet om hur forskningen 

bedrivs, hur data analyseras och resultaten presenteras och kopplas till teori och praktik
41

.  

Användning av slutna system ger i sin tur följderna att endast användarna förstår vad som menas 

och sägs, allmänheten släpps inte in. En mur byggs och begränsar kontakten till 

kommunikationen. Organisationer som däremot använder sig av öppna system hittar lätt vad sina 

målgrupper efterfrågar och vill ha, och skapar därefter en produkt eller tjänst som attraherar 

målgruppens behov
42

.   

 

Direkt respons och feedback från målgruppen ger en stor positiv effekt när organisationer 

använder sig av öppna system. Det skapar en nära relation med den gruppen av mottagare som 

organisationen vill nå
43

. Använder sig en organisation av öppna system, lever den med i 

omvärlden och dess förändringar. De analyserar nya konkurrenter och möjligheter för den egna 

organisationen att utveckla sitt varumärke. Som organisation arbetar man mycket med 

systematisk planering, mycket för att svara och försvara sig mot omvärlden och målgruppernas 

behov
44

.  

 

2.3 Profil, Image och Identitet  

Idag har begrepp som profil, image och identitet blivit allt viktigare, då det gäller att 

kommunicera vad organisationen står för. Idag är konkurrensen i branschen hård och därför är det 

extra viktigt att tydliggöra vad organisationen står för och ha ett bra anseende inför sina 

konsumenter. De val som potentiella konsumenter gör hänger starkt samman med de 

föreställningar som de har av organisationen. Därför är de värden som kommuniceras ut en stor 

konkurrensfördel
45

. 

 

Profil 

Profil och image handlar om uppfattningar av en organisation. Profil står för den bild som 

organisationen vill förmedla av sig själv till sin omvärld och sin publik
46

. Profilen är en allmän 

beskrivning av vad organisationen ”är” och den bild och de associationer som ledningen önskar 

att andra har om deras organisation.  Profilen kommuniceras och förmedlas i organisationens 

kommunikation utåt. Profilen är planerad och skapad för att uppnå vissa syften och göra ett visst 

intryck på omgivningen
47

. I en organisations profil ingår även den visuella delen som design, 

symboler, logotyper och färger. Färger har en stor betydelse för hur en organisation uppfattas, 

eftersom färger kan trigga igång känslor och framkalla associationer
48

. Genom att skapa en unik 

och stark profil sticker organisationen ut från mängden samtidigt som organisationen stärks
49

. 

 

 

                                                           
41 Broom G.M. (2006) An Open-System Approach to Building Theroy in Public Relations. Journal of public relations research. 18(2) 141-150. Sida 
142 
42 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management. (1992:21) 
43 Grunig L.A, Grunig J.E. Excellent Public Relations and effective organizations. (2002:386) 
44 Grunig, J.E. Exellence in public relations and communication management. (1992:399) 
45 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:169) 
46 Larsson, L, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008:117) 
47 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:173) 
48 Wheeler A. Designing Brand Identity. A complete guide to creating, bulding and maintaining strong brands. (2003:7) 
49 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:24) 
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Image 

Image är den uppfattning och bild konsumenterna och omvärlden har av organisationen
50

. 

Omvärldens image av en organisation är resultatet av deras tolkning och meningsskapande av 

organisationens handlande. Den image som skapas hos omvärlden kommer i första hand från 

medierad information, det vill säga genom massmedier eller personer i våra nätverk
51

. Image 

bygger oftast inte på våra egna direkta erfarenheter av en organisation. Har personer mindre 

erfarenheter av något är det lättare att påverka deras image
52

. Arbetar företaget utåt mot 

konsumenterna märks det tydligt i samhället och i omvärlden. Blir konsumenterna prioriterade 

och satta högt upp, stärks företagets image
53

.  

 

I de flesta organisationer vill ledningen och andra beslutsfattare hålla en gynnsam image bland 

konsumenterna. Det är mest fördelsaktigt att skapa en image på lång sikt, eftersom det skapar 

nära relationer mellan organisationer och konsumenter, investerare och media. Nackdelen är att 

image och den bild människor har om organisationen är väldigt svåra att kontrollera
54

. Om en 

organisation sänder ut dåliga signaler eller agerar på ett dåligt sätt kan organisationens image 

skadas
55

. Organisationsnamnet är också en stor del av imagen
56

. När ett namn är populärt kan 

organisationens värde stiga och imagen stärks.  

 

Identitet 

Organisationsidentiteten är den helhetsbild som organisationen förmedlar om sig själv i relation 

till omvärldens föreställningar
57

. Identiteten innebär hur organisationen framställer dess arbete 

och hur de arbetar tillsammans med konsumenterna i en symbios
58

. Identiteten kan ses som 

organisationens verklighet, som visar sig i de interna och externa bilder som kommuniceras, till 

exempel i reklam. Identiteten är även en särskild form av social identifikation, där medlemmarna 

utvecklar en känsla av vilka de är som organisation. Genom att identifiera sig med organisationen 

tar man del av de värden som organisationen står för. I och med det känner de anställda sig mer 

lojala mot sin organisation, vilket medför ett större engagemang
59

. Namnet på organisationen har 

även ett stort värde hos konsumenterna och är en del av identiteten
60

.  

 

Identiteten formas av en organisations historia, filosofi, kultursyn och etik. En identitet i sig är 

mycket svår att ändra på. Det är viktigt att de anställda i organisationen är införstådda med 

identiteten och kan stå för den, annars är det svårt att kommunicera ut ett konsekvent budskap till 

omvärlden. Identiteten fungerar dessutom som något som knyter samman 

organisationsmedlemmarna. Det är organisationskulturen och de kulturella betydelserna som 

                                                           
50 Rowland R.C, Jerome A.M. (2004) On Organizational Apologia: A Reconceptualization. Communication Theory 14(3) 191-211 Sida 195 
51 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:37) 
52 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:174) 
53 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:126-127) 
54 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:164) 
55 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:36) 
56 Crosno, J. L.; Freling, T. H.; Skinner, S. J. (2009) Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power 

on brand evaluations. Psychology & Marketing, 26(2) 91-121 Sida 94 
57 Larsson, L, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008:117) 
58 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:36) 
59 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:170) 
60 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:34) 
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formar och vägleder tänkandet, känslorna och handlandet i identiteten
61

.  

 

Relationen mellan profil, image och identitet 

Idealet är att de tre begreppen ska stämma överens och ”överlappa” varandra
62

. Den image som 

förmedlas till omgivningen sugs tillbaka till kulturen som används för att bekräfta identiteten. När 

det finns en överensstämmelse ökar medlemmarnas motivation och därmed deras identifikation 

med organisationen
63

. Om begreppen inte stämmer överens med varandra kan det göra att 

organisationen inte blir uppfattad som de vill och för vad de verkligen står för
64

. 

 

2.4 Anseende 

Det internationella begreppet av anseende är reputation, då flera internationella exempel och 

modeller använder reputation som standardord. I vår studie väljer vi att använda oss av begreppet 

anseende, eftersom vår studie är svensk och vi undersöker ett svenskt fenomen. En organisations 

anseende och förtroende är en stor aspekt som man måste ta hänsyn till. Ett förtroende tar lång tid 

att bygga upp men kan rasa väldigt fort, exempelvis vid en kris
65

. Förtroende ses ofta som en 

avgörande faktor till framgång. En stor del av en organisations anseende skapas genom samhället, 

men framförallt genom medierna. En organisations anseende byggs, växer och ändras i takt med 

informationsflödet och personliga kontakter
66

.  

 

Det finns ett tredimensionellt sätt att se på anseende: Det ”sanna” sättet som står för ett 

funktionellt anseende. Det ser till kompetens och förtroendeingivande värden, samt hur 

organisationer ser till de ändamål som redan är etablerade. Det ”goda” sättet som står för ett 

socialt anseende, där etiska riktlinjer, sociala normer och värderingar ses som viktiga. Den tredje 

aspekten står för det ”vackra” och är ett expressivt anseende. Där ses de mjuka värdena som 

auktoritet, unikhet och attraktivitet som viktiga. Uppfyllda förväntningar för en organisation 

generar i sin tur förtroende, vilket skapar anseendet. När organisationer har skapat ett anseende 

från andra intressenter och samhället, skapas även högre förväntningar på organisationen 

allteftersom anseendet växer. Organisationen får då i sin tur en funktionell respekt, det vill säga 

att organisationen måste klara av att bära upp sitt anseende. Organisationen får även en social 

respekt, som innebär att klara av att observera de normer och värderingar samhället har och ta 

hänsyn till dem
67

. 

 

2.5 Varumärkesbyggande 

Branding finns överallt idag, men ibland kan det vara svårt att förstå och konkritisera vad det 

egentligen är
68

. I vår studie väljer vi att använda oss av begreppet varumärkesbyggande istället 

för branding, då branding känns mer som ett internationellt begrepp. Det finns bevis gällande 

beteende och varumärkesbyggande, det vill säga hur mycket det påverkar konsumenters 

                                                           
61 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:169-171) 
62 Larsson, L, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008:117) 
63 Heide, M, Johansson C, Simonsson, C, Kommunikation och organisation (2005:178) 
64 Larsson, L, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008:117) 
65 Zerfass A, Van Ruler B, Sriramesh K. Public Relations Research. (2008:163f) 
66 Fombrun C.J. Reputation Realizing Value from the Corporate Image (1996:153) 
67 Zerfass A, Van Ruler B, Sriramesh K. Public Relations Research. (2008:128-131) 
68 Grant J. After Image mind-altering marketing. (2003:81) 
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köpbeslut
69

. Många forskare menar att varumärkesbyggande kan ses som en nyckel till en god 

image
70

. Det innebär också att man ger produkter och tjänster ökad styrka med hjälp av ett starkt 

varumärke. Att bygga upp ett varumärke innebär att man ger produkten en mening för köparen
71

. 

Därför är identiteten av en specifik produkt viktig och den kan ta många olika former av namn, 

utseende, symboler, smak med mera. Många jämför varumärkesbyggande med något som 

reklamen försöker sälja till konsumenter. Organisationer kan använda sig av olika sinnesstrategier 

för att bygga upp och etablera en image som knyter an till konsumenternas identitet, livsstil och 

personlighet
72

. Det ses ofta som en aura som omger en produkt med symboler av kvalité med 

attraktiva värden. Med varumärkesbyggande arbetar man mycket med reklamen och försöker 

göra den mänsklig med fokus på känslor och sinnen. Det ses ofta som företagets viktigaste 

tillgång
73

. Ett starkt varumärke skapar en starkare identitet hos organisationer, men också hos 

privatpersoner genom privata val och medierelationer
74

. 

 

Ett varumärke ger ett löfte till konsumenter och intressenter
75

. Medan varumärkesbyggande talar 

till hjärta och hjärna, talar varumärkesidentiteten till människors sinnen. Identiteten är den 

visuella och verbala uttrycket av ett varumärke. De bästa identiteterna är minnesvärda, äkta, 

meningsfulla, differentierade, hållbara, flexibla samt har stort värde
76

. Fokus ligger på 

impersonella produkter för att kunna informera om konsumenters behov. Det kategoriseras senare 

in i olika livsstilar som går in djupare på personliga behov hos målgruppen
77

. Identiteten är en 

unik och hållbar symbol som utvecklar stora idéer
78

. Många organisationer försöker bli allt 

tydligare i att uttrycka sin identitet och sina värderingar, samt hitta nya vägar för att nå 

konsumenter och tränga igenom det varumärkesbrus och den trängsel som råder på marknaden i 

dagsläget.  

 

Det gäller att hitta in i den mänskliga hjärnan på ett djupare plan, där man kan ta hjälp av 

sinnesstrategier och sinnesuttryck för att skapa den ultimata sinnesupplevelsen
79

. Människors 

sinnen är helt avgörande för upplevelsen av olika köp- och konsumtionsvanor. Det är genom 

sinnena varje konsument blir medveten om och uppfattar olika produkter och varumärken. Därför 

kan en ökad kunskap om sinnena göra både en organisations marknadsföring mer framgångsrik, 

men även en konsuments sinnesupplevelse mer personlig
80

. Forskning har visat att känslor som 

ilska, rädsla, glädje och sorg har samma uttryck och psykologiska känslor i alla kulturer. Därför 

är det en smart strategi att använda sig av varumärkesbyggande med fokus på olika känslor och 

sinnen
81

. Det ger varumärket en slags makt som ses som personlig och ger associationer för olika 

                                                           
69 Crosno, J. L.; Freling, T. H.; Skinner, S. J. (2009) Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power 
on brand evaluations. Psychology & Marketing, 26(2) 91-121 Sida 92 
70 Grant J. After Image mind-altering marketing. (2003:96) 
71 Tufvesson, I. Hundra år av marknadsföring (2005:57) 
72 Hultén B, Broweus N, Van Dijk M. Sinnesmarknadsföring (2008:19) 
73 Grant J. After Image mind-altering marketing. (2003:97) 
74 Binkley, S. (2009) The civilizing brand: Shifting shame thresholds and the dissemination of consumer lifestyles. European Journal of Cultural 
Studies. 12(1) 21-39 Sida 25 
75 Grant J. After Image mind-altering marketing. (2003:85) 
76 Wheeler A. Designing Brand Identity. A complete guide to creating, bulding and maintaining strong brands. (2003:4f) 
77 Binkley, S. (2009) The civilizing brand: Shifting shame thresholds and the dissemination of consumer lifestyles. European Journal of Cultural 

Studies. 12(1) 21-39 Sida 28 
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personer
82

. När en organisation ska lansera något nytt är det en fördel att använda sig av 

varumärkesbyggande och fundera ut hur den nya produkten eller tjänsten ska ge associationer och 

upplevelser. Det kan leda till att en ny image kring det nya varumärket uppnås
83

. Genom att jobba 

med relations varumärkesbyggande mot konsumenterna, exempelvis att som organisation få 

konsumenterna att känna sig speciella och utvalda, kan de leda till positiva associationer kring 

organisationen. Der i sin tur ökar imagen och anseendet för organisationen
84

. Konsumenter 

formar en egen image kring organisationer och jämför olika varumärken för att få en större 

förståelse
85

. Forskning visar att synen är människans viktigaste sinnesorgan. Färg som 

sinnesuttryck spelar därför en avgörande roll för synupplevelsen och det är allmänt känt att färg 

bidrar till att frambringa speciella känslor
86

.  

 

Varumärkesbyggandet har utvecklats mycket och det finns många modeller och verktyg för hur 

man kan använda sig av varumärkesbyggandet och utveckla det på bästa sätt. De nya strategierna 

innehåller nya modeller och marknader, eftersom det är ett område som utvecklas hela tiden. Det 

ligger mycket fokus på hur man kan bygga en bra image kring sina produkter, särskilt för 

organisationer vars förtroende har rasat. Forskare menar att en ny form av varumärkesbyggande 

har skapats, där arbetet sker på en högre nivå av nya koncept och idéer att arbeta sig igenom
87

. 

 

2.6 Positionering  

Positionering handlar om att placera en produkt eller en tjänst i konsumenternas tankevärld och 

vara nummer ett. Det gäller därför att göra ett intryck och vara högst upp i människors 

medvetande
88

. Strategisk positionering kretsar kring konkurrensstrategier och organisationers 

ansträngningar att göra någonting annorlunda och uppnå en konkurrensfördel på marknaden
89

.  

Därför har positionering en central roll i arbetet med marknadsföring och ses som en bro mellan 

organisation och konsumenter
90

. Om en organisation ska bli framgångsrik i dagens 

mediesamhälle, måste de skapa sig en position i målgruppens medvetande
91

. 

Det finns många definitioner av vad positionering är. Philip Kotler har en definition av 

positionering: 

 

”Positionering is the act of designing the company´s offering an image to occupy a distinctive 

place in the mind of the target market. The result of positioning is the successful creation of a 

consumer-focused value proposition, a cogent reason why the target market should buy the 

product”
92

.  

 

                                                           
82 Crosno, J. L.; Freling, T. H.; Skinner, S. J. (2009) Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power 

on brand evaluations. Psychology & Marketing, 26(2) 91-121 Sida 92 
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Larsåke Larsson har en annan definition av positionering:  

”Positionering beskriver den önskade och den verkliga ställningen på en marknad eller i 

samhället”
 93

. 

 

Med det menar Larsson att positioneringen är inriktad på att fastställa organisationers plats i 

människors föreställningsvärld i förhållande till andra organisationer. En framgångsrik 

organisation måste skapa sig en position i intressenternas medvetande, som tar hänsyn till såväl 

sin egen som konkurrenternas styrkor och svagheter. Positionering handlar att få mottagaren att 

komma ihåg två saker: i vilken kategori eller bransch ett visst varumärke arbetar och vad som 

skiljer varumärket från konkurrenternas
94

. Inom teorierna från marknadskommunikationen 

framstår positionering som något taktiskt, som en sorts reklamtaktik för att differentiera sig. Inom 

varumärkesstrategier och ”brand management” kan man också se positionering som något 

strategiskt, något som kopplar samman organisationen med omvärlden. Det kan till exempel vara 

en nischposition på marknaden
95

.  

 

Idag finns det otroligt många valmöjligheter när det gäller produkter och tjänster för 

konsumenter, men det behöver inte bara vara positivt. Den ökade valfriheten kan även medföra 

oro och stress, eftersom det behövs kunskap för att göra medvetna val
96

. Med hjälp av 

positionering kan organisationer också hitta och utnyttja en konkurrents svaga punkt och vända 

det till sin fördel
97

. En strategi för att uppnå det är differentiering, det vill säga att särskilja sitt 

erbjudande från konkurrenterna och göra något unikt. Differentiering kan bygga på en stark 

varumärkesidentitet, att man skapar försprång genom att utnyttja kraften i organisationens 

identitet. Det i sin tur leder till varumärkeslojalitet på marknaden och gör att organisationen finns 

i konsumenternas medvetande.  

 

Differentiering som strategi används inom alla branscher och byggs upp av organisationen 

själv
98

. Forskning visar att konsumenter rangordnar varumärken i så kallade mentala stegar, ju 

högre upp på stegen ett varumärke hamnar, desto mer känd blir produkten eller tjänsten
99

. 

Organisationen kan ställa sitt varumärke i relation till konkurrenterna, och kommunicera sina 

tjänster på något unikt sätt till målgruppen. En skickligt genomförd positionering bygger ofta på 

en väl genomarbetat och tydlig segmentering av målgrupperna. Organisationen måste visa 

målgruppen hur deras erbjudande särskiljs från konkurrenterna, samt uttrycka ett tydligt löfte till 

konsumenterna som går att uppfylla
100

. Det första steget en organisation måste göra i 

utvecklandet av positionering, är att förstå målgruppen som man vill nå ut till och försöka se in i 

målgruppens medvetande. Det kan göras genom olika undersökningar som bidrar till utveckling 

av strategier
101

. Det gäller att försöka se vilka människor som ingår i målgruppen, hur de tänker 
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och vilken relation de har till varumärket och organisationen
102

.  

 

2.7 Konkurrensstrategier 

Varje företag som konkurrerar inom en bransch har en konkurrensstrategi som medvetet har 

tagits fram. Utvecklandet av en konkurrensstrategi innebär att man utvecklar strategier för hur ett 

företag ska konkurrera, vilka dess syften bör vara samt hur man ska förverkliga dessa mål
103

. 

Konkurrensstrategins mål för en organisation i en bransch är att hitta en position i branschen, 

utifrån vilken organisationen bäst kan försvara sig mot olika konkurrenskrafter eller kan påverka 

dem till sin förmån. Det finns många olika konkurrenskrafter, där rivalitet mellan nuvarande 

konkurrenter är en av dem
104

. Konkurrens mellan etablerade organisationer sker genom välkända 

metoder för att skaffa sig en fördelaktigare position. Här används taktiska åtgärder som 

prisutspel, reklamkampanjer, ökad kundservice eller lanseringar av olika slag.  

 

Rivalitet uppstår när en eller flera konkurrenter antingen känner sig pressade eller ser ett tillfälle 

att förbättra sitt läge. I de flesta branscher har utspel från en organisation stora effekter på dess 

konkurrenter och kan inbjuda till att möta utspelet. Det i sin tur innebär att organisationen som 

har tagit initiativet kan göra att hela branschen får det bättre. Det är av stor vikt att organisationer 

skaffar sig konkurrensfördelar genom att ändra konkurrensstrukturen och krafter som tillsammans 

avgör lönsamheten
105

. Lanseringar eller kampanjer kan få efterfrågan att expandera eller göra att 

differentieringsgraden i branschen ökar till nytta för alla organisationer. Där en organisations 

tjänst kan uppfattas som en standardtjänst, kan det uppstå servicekonkurrens. Sådana 

konkurrensutvecklingar är föränderliga.  

 

Differentiering skapar på så sätt ett skydd mot konkurrens genom att konsumenter har preferenser 

och är lojala mot vissa företag
106

. Genom att se över sina konkurrensstrategier kan man lättare 

skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda nya och bättre lösningar än konkurrenter och även 

skapa möjligheter för att påbörja nya affärer
107

. Med en effektiv konkurrensstrategi kan man 

förutse förändringar bakom olika konkurrenskrafter och reagera snabbt på dem. Det gäller för 

organisationer att arbeta proaktivt och välja en lämplig strategi som passar för just dem. 

Innovationer i marknadsföring kan höja medvetandet om varumärket hos konsumenterna, vilket 

också bidrar till att differentiera tjänsten
108

.  

 

Att differentiera sig är en av basstrategierna för att lyckas och bli en framgångsrik organisation. 

Det gäller att differentiera den tjänst som företaget erbjuder och skapa något som uppfattas som 

unikt i branschen. Differentiering erbjuder också skydd mot konkurrens på grund av märkestrohet 

från konsumenter. Dock är det inte riskfritt att använda sig av differentiering, eftersom många 
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organisationer försöker efterlikna och konkurrera ut andras tjänster eller produkter
109

. Den 

kundlojalhet som uppstår gör att företaget får en bättre ställning än sina konkurrenter
110

. Strategin 

gäller även positionering av en organisation, att de egenskaper som skiljer organisationen från 

konkurrenterna utnyttjas maximalt. Efter att en organisation har utvecklat vältänkta strategier, 

måste de göra en konkurrensanalys för att kartlägga hur framgångsrika konkurrenterna kan bli, 

hur konkurrenterna kan komma att agera samt vilka utspel konkurrenterna kan komma att göra. 

Givetvis måste alla betydande nuvarande konkurrenter analyseras, men det kan även vara viktigt 

att analysera potentiella konkurrenter som kan dyka upp
111

.  

 

2.8 Inbäddade budskap  

Reklamsamhället förändras och utvecklas ständigt, vilket gör att organisationer måste anpassa sig 

för att locka och skapa intresse hos konsumenterna. På kort tid har det svenska reklamutbudet 

ökat stort. Idag utsätts konsumenter både för tv-reklam, radioreklam, direktreklam, 

Internetreklam och olika former av inbäddad och dold reklam
112

. Idag har den totala 

reklamvolymen ökat i stort sett alla medium och kanaler
113

. Medierna har blivit en naturlig plats 

för reklamen. I takt med att mängden reklam har ökat stort, har även reklamens förmåga att 

tränga igenom och nå fram till mottagaren minskat. Det kan kopplas till att antalet produkter och 

varumärken har ökat i rasande takt, vilket för att reklamen får det allt svårare att nå fram till 

mottagaren. En annan orsak är mediebruset, som gör att det är svårt att ta till sig all reklam som 

visas dagligen. Därför är det svårt för organisationer att få stor genomslagskraft på människor 

enbart genom vanlig och traditionell kommunikation och reklam.  

 

Det har utvecklats nya kommunikationsformer som gör att budskap skapar större effekt hos 

målgruppen. Den nya kommunikationen kan ses i form av PR-kampanjer, events, egenreklamer 

(tv- och radiokanalers reklam för kommande program) och ”word-of-mouth marknadsföring” för 

att skapa rykten och därigenom påverkan hos konsumenterna. En annan form av den nya 

reklamen är programmering, med vilket menas ett tv-program med ett specifikt tema som 

sponsras av en organisation för att äga ett koncept. Det kallas för inbäddade 

kommunikationsformer, som gör reklamen mer och mer förfinad för att konsumenter ska 

påverkas och ta till sig dess budskap.  

 

Utvecklandet av inbäddad reklam kan man koppla till den allmänna reklamtröttheten som finns 

idag. Konsumenter genomskådar den vanliga reklamen allt mer och vill inte låta sig bli 

påverkade. Den inbäddade reklamformen är en ny trend som tar sig in bakvägen till 

konsumenternas medvetande
114

. Tv utmärks av att kunna engagera och involvera, vilket gör att 

tv:n kan räknas som ett känslomedium. Det finns några kommersiella tv-stationer som skapar 

stora möjligheter till publicitet, varav Kanal 5 och TV4 är de största och de som ger bäst 
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genomslag
115

. Reklam kan beskrivas som ett ständigt aktuellt ämne som skapar både debatt och 

lockar till åsikter. Reklamens roll ska därför inte underskattas
116

. Idag tenderar tv att sända allt 

mer livsstils-, varumärkes- och profilreklam
117

. Här har många organisationer tagit fasta på 

konceptet med berättande i samarbete med sitt varumärkesarbete
118

. PR-potentialen i ett koncept 

visar sig i möjligheterna att utveckla ”spin-off” effekter. När man ska sälja in en PR-aktivitet till 

en möjlig samarbetspartner, gäller det att skapa och synliggöra en ”vinn-vinn-situation” och se till 

att aktiviteten inte på något sätt skadar varumärket
119

. Konceptet som har beskrivits ovan kan 

även kopplas till termen marknads-PR, som är en av de mest kraftfulla och kostnadseffektiva 

marknadsföringsmetoderna som finns. Marknads-PR används till allt från att skapa försäljning av 

en tjänst, till att bygga starka varumärken. Det kan göras till en betydligt lägre kostnad jämfört 

med vanlig traditionell kommunikation. Marknads-PR innehåller säljdrivande 

kommunikationsaktiviteter, till exempel positionering. Det kan göras genom att skapa publicitet 

kring organisationen i media och få uppmärksamhet bland målgrupperna
120

.  

 

Den information konsumenter får genom medier kan ur flera perspektiv ses som användbar i det 

dagliga och sociala livet. Medier fungerar som bakgrundsljud, som sällskap men de erbjuder även 

underhållning. Genom mediernas innehåll skapas gemensamma plattformar som introducerar 

samtalsämnen i vardagen och informerar konsumenterna om vad som finns på agendan
121

. Media 

skapar reaktioner och effekter, både på det individuella planet men också i samhället
122

. 

Forskning visar att reklam är ett ämne som folk har mest åsikter om, och som samtidigt väcker 

känslor. Reklam introducerar samtalsämnen som kan resultera i gemensamma referensramar, 

vilka i sin tur kan vara användbara i sociala relationer. Det finns även tendenser som visar att det 

anses vara socialt skickligt att kunna prata om reklam, vilket i sin tur ställer förväntningar på en 

människas förmåga att göra det
123

.   

 

Idag läser konsumenter papperstidningar och dagspress mycket mindre än förr, medan de istället 

ägnar mycket mer tid åt Internet. Det påverkar kommunikationsstrategier och PR-distrubition 

betydligt. Genom webben kan organisationer nå ut till flera tusen människor i ett enda slag. 

Därför läggs allt mer reklampengar på budskap via webben och Internet har blivit en modern 

kanal för kommunikation
124

. Idag är svenska medier mycket mer lättsamma och humoristiska än 

förr, och det största målet är att roa tv-tittaren. Många företag tar nytta av det för att ständigt 

utveckla nya idéer. Organisationer vill involvera målgrupper på ett sätt som skapar publicitet, 

samtidigt som konceptet ska kännetecknas av att de är nära knutna till de kärnvärden som ligger i 

varumärket som man önskar kommunicera ut
125

.  
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2.9 Storytelling  

Idag finns det många nya mediekanaler och marknadsföringskanaler som har gjort att 

konsumenter dagligen tar in budskap och reklam från organisationer. På grund av det stora 

utbudet av reklam, måste organisationer göra något extra för att göra konsumenterna mer 

engagerade och nyfikna på sina produkter och tjänster. Med hjälp av begreppet storytelling kan 

en organisation göra sig unik, trots att dess produkter och tjänster egentligen inte är det. Det 

gäller att höja sig över sina konkurrenter och ha ett speciellt kunderbjudande för att överleva på 

dagens hårda marknad. Storytelling har sin kärna i att beskriva, förstå och förklara komplicerade 

processer som kan vara svåra att förstå
126

. Corporate Storytelling handlar om att använda 

berättandet för att skapa historier kring organisationen. Det definieras som ”berättande i 

organisationer eller företag i både interna och externa sammanhang”. Storytelling är ett effektivt 

verktyg för att kommunicera ut idéer samt skapa starka varumärken. En berättelse kan överföra 

budskap om en identitet och skapa en bild samtidigt som den tillför en känsloaspekt till 

konsumenten
127

. Berättelser är alltid fyllda med en mening, som ofta innehåller moraliska och 

starkt känslomässiga reaktioner
128

.  

 

Storytelling handlar om att använda skildringar för att ”sälja” organisationens mål och visioner 

till dess anställda och till de externa intressenterna. Att organisationer medverkar i tv har blivit ett 

nytt verktyg för att ge framgång, antingen till organisationen eller till vissa utvalda personer. Det 

här marknadsföringsknepet gör att det är lätt att nå ut till ett stort antal människor och budskapet 

kan snabbt spridas till folket. Genom att använda sig av storytelling på ett medvetet sätt skapas, 

sprider och utbyts historier. Det kan på ett produktivt sätt förmedla ett budskap. Det används ofta 

i extern kommunikation för att förtydliga en organisations eller en persons värderingar genom 

berättelser om sig själva
129

. Storytelling kan vara en metod för att arbeta fram en organisations 

eller en persons verkliga värderingar och värdegrund. Bra berättelser ger de bästa kärnvärdena
130

. 

Ibland kan det vara svårt att lyckas med storytelling, eftersom det är människor som berättar 

historierna och det finns ingen garanti för att berättelserna återberättas på samma sätt
131

.  

 

All form av storytelling i organisationer kräver att ledningen och medarbetarna talar sanning, 

både när de vänder blicken bakåt, mot nuet eller visionärt framåt. Om det inte talas sanning 

riskerar projektet att misslyckas, vilket kan skada organisationen och personerna kring 

organisationen
132

. Arbetet med storytelling har ett slags monopol på sanning och det måste finnas 

insikt i det för att sanningen ska få tyngd
133

. Det gäller därför att vara trovärdig, sann och ta 

berättarkapital ur verkligheten. Om en organisation lär sig att hantera storyverktygen på ett 

skickligt sätt, involverar de både de egna medarbetarna och kanske flera hundra tusen andra 

människor
134

. Svagheten med storytelling är att det måste hanteras varsamt.  
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Storytelling inom organisationer ses som pulserande och levande, dock är det viktigt att komma 

ihåg att storytelling inte är samma sak som forskning
135

. Det måste finnas respekt för att 

människor redan har en uppfattning om varumärket. Går storyn inte hand i hand med denna 

tidigare erfarenhet, kan det sluta med att organisationen förlorar sina kunder. Storytelling kan 

skapa kundnöjdhet, då kunder genom att ha sett ”berättelsen” vet vad de har att vänta sig av 

organisationen. Storytelling skapar även uppmärksamhet kring organisationen. En bra historia 

väcker intresse och skapar diskussion hos konsumenterna
136

. Ett bra sätt att skapa en bra 

storytelling, är att berätta historien för olika grupper av människor som lever på olika platser, allt 

för att sprida och bredda historien
137

. Genom det får organisationen möjlighet att differentiera sig 

från konkurrenterna. Storytelling kan även stärka företagskulturen
138

. Den hjälper till att 

identifiera gemensamma intressen, ämnen eller teman
139

. I dagens samhälle kan det vara svårt att 

väcka konsumenternas intresse enbart genom traditionell kommunikation. Storytelling är därför 

det nya sättet att fånga konsumenternas uppmärksamhet. En ny metod i dem här konceptet är 

”word-of-mouth”. Med det menas att konsumenterna för berättelser från organisationen och 

varumärket vidare till vänner och bekanta som annars inte skulle ha tagit del av berättelsen. På så 

sätt sprids historien och det skapas diskussioner om organisationen, som kan leda till större 

framgång.  

 

Vad som är viktigt att ha i åtanke när det kommer till word-of-mouth, är att människor är mer 

benägna att tala om organisationer när de är missnöjda och negativa
140

. Vid användning av word-

of-mouth är det viktigt att ta hänsyn till att ord och fraser inte har samma betydelse, värde och 

mening i olika länder och kulturer
141

. Det är en vanlig missuppfattning att allt måste vara positivt 

i storytelling, och så är det inte nödvändigtvis. Det kan vara att berättelser om misstag kan vara 

väldigt välgörande för organisationen, eftersom det blir en utmärkt utgångspunkt för 

förändringsarbete. Villkoret för att det ska fungera, är att organisationen visar att de har lärt sig 

något, dragit slutsatser och visar att de är beredda att ta itu med problemet. Med rätt inställning 

och med förmågan att ta fram det väsentliga i händelsen, kan organisationen vända det till något 

positivt. Det är mänskligt att göra fel och därför ger det trovärdighet och legitimitet att kunna 

prata om svåra händelser och misstag
142

.  

 

Det är viktigt att talare och lyssnare förstår varandra och att man ser till behoven, allt för att 

budskapet ska nås ut och tas emot på bästa sätt
143

. Om ledningen märker att det uppstår en debatt, 

ett rykte eller ett snack som känns fel, kan ledningen presentera en berättelse som illustrerar en 

annan sida av organisationens verklighet. Medveten, strategiskt vald och bearbetad storytelling är 

alltid ett kraftfyllt verktyg
144

. Berättelser om varumärket används främst för den externa 

marknadsföringen och kommunikationen. Storyn ska etablera, stärka eller förändra ett varumärke 
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positivt. Det är viktigt att organisationen verkligen lever upp till det som berättas genom 

historien, annars kan det slå tillbaka sedan. Att tillämpa storytelling genom varumärkesberättelser 

gör att man skapar en historia kring sitt företag. Genom det kan man stärka sin konkurrenskraft 

på ett sätt som konkurrenterna har svårt att härma
145

. Trots att storytelling ofta måste 

kompletteras med annan marknadsföring, ses storytelling som ett viktigt verktyg för att få 

konsumenter att lyssna
146

. De anställda kan få möjligheten att förmedla sin historia för att visa 

hur ett bra samarbete kan gå till, eller dela med sig av sina erfarenheter av organisationen. 

Huvudtesen i en medarbetarberättelse, är att den ska förmedla de kärnvärden som organisationen 

står för. Ett sätt att kommunicera en organisations värderingar är att berätta hur konflikter som rör 

värderingar har lösts, eller hur man har löst en svår situation
147

. Det är viktigt för organisationer 

som driver storyprojekt att undersöka responsen, effekterna, mäta och utvärdera efteråt
148

.  

 

2.10 Reality-TV 

Reality-tv är ett relativt nytt programkoncept som har gjort succé. Reality-tv uppkom i början av 

2000-talet när de traditionella såpoperornas roll försvagades hos tv-publiken
149

. Tv-kanalerna 

började sända verklighetsnära fiktionsprogram där programmet har en sann historia och ingenting 

är regisserat. Verkligheten ses som väldigt spännande och har en outsäglig makt i 

underhållningsvärde
150

. Reality-tv lanserades som en såpopera, men numera gör man dramatik av 

människors vanliga liv
151

. Dramaturgin ses som en viktig del av programmet och mycket tid 

läggs ner på att ta fram deltagare som sticker ut från mängden. Det är viktigt att deltagarna har en 

stor livserfarenhet med många olika upplevelser i bagaget, eftersom det är de upplevelserna som 

skapar dramaturgi och känslor
152

.  

 

Programidén för reality-tv är att verkligheten ska stå för underhållningen. Tv-serierna har blivit 

ett titthål in i människors privata vardagsliv
153

. Det utmärkande för konceptet är att deltagarna 

inte är skådespelare, utan vanliga människor, och diskussioner och samtal ska inte komma från 

något manus utan man pratar fritt
154

. När människor följer olika deltagare i en reality-serie skapas 

en relation till dem, som i sin tur skapar en önskan om att veta mer om personerna. En grupp av 

särskilda händelser eller typer skapar ett stort engagemang
155

. Resultaten av reality-tv har fått 

stora framgångar och genren kan man säga har exploderat. Idag har nästan varje kanal börjat 

profilera sig med minst en reality-serie
156

. Det finns inga riktiga gränser för vad en reality-serie 

kan handla om, utan det mesta är möjligt, allt för att attrahera publiken och få höga tittarsiffror
157

. 

Fascinationen kring den här typen av serier är väldigt hög hos människor. Forskare menar att tv-
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tittaren underhålls, ser hur situationen för olika människor ser ut och följer programmet för att 

bilda en helhetsbild. Tv-tittarens nyfikenhet triggas till att följa hela programmet för att veta vad 

som senare händer
158

. Genom att följa en reality-serie och se situationer från en annan vinkel, 

märker man som tv-tittare hur kulturen och gruppkulturen är bland deltagarna, både genom deras 

känslor och de upplevelser som visas på ett rakt sätt till tv-tittarna
159

. I några reality-serier får tv-

tittarna tycka till och rösta, exempelvis vem som ska lämna serien, vilken låt som var bäst etc. Att 

bidra till programmets utformning skapar aktiva och engagerande tv-tittare som deltar i processen 

av hur programmet ska se ut
160

. Serier har fått stort utrymme, både i kanaltablån med även i 

nyhetsvärlden. Nyhetskanaler, tidningar och övriga medier ger stort utrymme i media till 

deltagare från reality-serier. Det gör att allmänheten får stor inblick i dessa människors privatliv. 

Flera forskare menar att dessa typer av reality-serier har en egen, given plats i tv-rutan och 

intresset för konceptet är väldigt stort
161

. 

 

2.11 Personliga varumärken 

Begreppet varumärke hör ihop med en organisations identitet, men det kan även gälla ett 

personligt varumärke
162

. I grund och botten används det personliga varumärket för att uttrycka sin 

identitet, samtidigt som man har en önskan om att upprätthålla en social tillhörighet
163

. Det 

personliga varumärket är något som ständigt kräver omvårdnad och bearbetning. Liksom ett 

förtroende är det personliga varumärket skört. Det tar väldigt lång tid att bygga upp, men kan rasa 

väldigt fort
164

. Att bygga ett personligt varumärke innebär att i vardagslivet synliggöra vad man 

står för, både när det gäller yttre framtoning, ord och handling.  

 

När en person pratar inför andra människor, bildar dessa människor sig direkt en uppfattning om 

den framtoning som personen som pratar har. Därför är det viktigt att tänka på vilka värderingar 

och preferenser man som person har när man väljer att visa upp vem man är och vad man står för. 

Val av kläder, frisyr och make-up styrs även av situation och målgrupp. Det är viktigt att veta hur 

man vill uppfattas och vilka kärnvärden som ligger till grund för sin kommunikation. Hur en 

person är klädd och hur denne agerar skickar signaler om vad man värderar och prioriterar
165

.  

Den moderna människan har ett väldigt stort behov av olika varumärkesvärden i sin identitet. 

Därför blir ansträngningar för att förtydliga den personliga identiteten allt större för människor. 

Samhällets struktur har gjort att människor medvetet kan hantera allt fler identiteter och livsstilar.  

 

Produkter och tjänster är till en stor hjälp och genom dessa laddar människor sina egna personliga 

varumärken med värden och identiteter som förstärker de signaler som man vill kommunicera ut 

till andra
166

. Innan man startar ett varumärkesbyggande arbete är det en fördel att försöka 

uppskatta nuläget. Det kan göras genom att exempelvis gå igenom en checklista med frågor som 
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är relevanta för varumärkesbyggandet
167

. Genom att se framtiden i olika scenarion kan man 

lättare förutspå hur det personliga varumärket kommer att utvecklas. Det görs för att kunna 

strukturera och planera strategiskt i största möjliga mån
168

. För att kommunicera ut sitt personliga 

varumärke måste man alltid utgå ifrån avsändaren – mottagaren, exakt som man gör i all 

kommunikation. För att vinna ett förtroende hos människor måste man skapa en relation som 

väcker någon form av känslor för att kommunicera till människors undermedvetna
169

. Om man 

vill bygga ett starkt personligt varumärke är budskapet den betydande delen. Det gäller att vara 

ärlig och tydlig i allt man kommunicerar ut.  

 

Oavsett vilka situationer budskapen gäller, måste de tydligt avspegla de individuella 

värderingarna hos personen, annars kommer man inte att uppfattas som trovärdig. Det viktigaste 

sättet att bygga och underhålla ett personligt varumärke är att handla på ett sätt som är 

konsekvent och som tydligt reflekterar de värden som personen står för
170

. Med ”personal 

branding” menas att man skapar sitt egna personliga varumärke och att man framställer sig på ett 

unikt sätt. Genom profilering av sig själv och sina styrkor kan man komma långt i karriären. När 

man börjar med sitt personliga PR-arbete är det av stor vikt att lägga tid på hur man vill att 

omvärlden ska uppfatta en och vilka associationer man vill ge.  

 

 

3. Metod  

I den här delen redovisas de metoder som vi har använt oss av i vår undersökning. Vi kommer 

även att presentera vilket tillvägagångssätt vi har brukat för att genomföra metoden, samt 

undersökningens validitet, reliabilitet, bortfall och metodproblem. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi såg det som mest centralt då vi 

ville se hur nyckelpersoner i tre olika reality-serier har profilerats samt hur det har bidragit till att 

bygga och stärka tv-kanalernas varumärke. Valet av den kvalitativa metoden var ganska självklar 

för oss eftersom vi undersökte en specifik företeelse och ville få djupare förståelse i ämnet
171

. Vi 

valde den kvalitativa metoden eftersom vi såg vårt forskningsproblem som ett specifikt problem 

för en specifik organisation
172

, det vill säga för varje tv-kanal. Till denna studie ser vi inte 

generella slutsatser och enheter i form av siffror och procent som intressant, utan vi vill istället få 

djupgående svar kring specifika frågor
173

.  

 

För att få en så korrekt bild som möjligt av forskningsproblemet, började vi med att genomföra 

kvalitativa intervjuer med relevanta personer hos SVT, TV3, och Kanal 5. För att ge studien mer 

tyngd och djup bestämde vi oss för att göra kvalitativa innehållsanalyser på programmens egna 

hemsidor och även på valda programklipp som finns på programkanalernas hemsidor. Studien 

kom därför att vila på en triangulerad metod, där flera metoder användes för att förstärka studiens 
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syfte
174

.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Kvalitativa intervjuer 

För att få svar på vårt forskningsproblem, ansåg vi att den bästa metoden var att genomföra 

intervjuer med respektive tv-kanals presschef eller projektledare för just den reality-serie som vi 

har valt att utgå ifrån. Vi valde att göra en respondentundersökning, med vilket menas att 

svarspersonerna själva och deras egna tankar är studieobjekten. Vi ville veta vad varje 

svarsperson tyckte, och därför ställde vi samma frågor till alla svarspersoner
175

. Vi förberedde en 

intervjumanual med frågor som har grundats på teorin. Våra intervjufrågor var strukturerade i 

meningen att vi höll oss till ett område, samt att vi lät intervjufrågorna vara öppna för svar
176

. I 

vår intervju var vi väldigt måna om att samtalet skulle kännas ”levande” och att intervjupersonen 

skulle känna sig motiverad till att berätta öppet om det vi frågade. I vår intervjumanual skrev vi 

väldigt öppna frågor, just för att få upp en diskussion och få mer djup i ämnet. Endast ja/nej 

frågor leder till väldigt enformiga svar. Det är bättre att göra så öppna frågor som möjligt
177

.  

 

Frågorna skrevs utifrån teman som vi ville diskutera och ordningen av frågorna var noga vald av 

oss, mycket utifrån stämningen som vi ville uppnå
178

. Vi lade ner stor tid på att utforma frågorna 

till intervjuerna, eftersom vi ville undvika missförstånd. Att göra kvalitativa intervjuer var för oss 

självklart, då intervjuer ger unika möjligheter till att få beskrivningar av hur intervjupersonerna 

uppfattar sin värld
179

. Vi spelade in samtliga intervjuer med hjälp av en diktafon. Det tycker vi 

var viktigt för att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger och försäkra oss om att vi verkligen 

uppfattade intervjupersonerna rätt. Det är en fördel att använda sig av en diktafon för att inga 

missförstånd uppstår, annars kan det leda till att intervjupersonerna känner sig felciterade
180

.  

 

Vi bestämde oss för att i största möjligaste mån utesluta telefonintervjuer och istället åka ner och 

träffa intervjupersonerna personligen för intervjuer. Genom personliga kontakt kunde vi föra ett 

djupare samtal med nyckelpersonerna och lättare förstå och uppfatta informationen korrekt. Vi 

anser dessutom att intervjupersonerna blev mer personliga och öppnade sig mer för oss, än om vi 

hade pratat med dem på telefon. Vi anser att en intervju känns mer distanserad per telefon. Vi 

valde att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen för den intervjuade personen, då den miljön 

ofta rekommenderas
181

. Vi valde att vara två intervjuare och arbeta tillsammans genom samtliga 

intervjuer. Vi anser att fyra öron är bättre än två, då man kan turas om att ställa frågor och lyssna 

aktivt. Att leda en intervju och samtidigt aktivt kunna följa med i vad som sägs kräver full 

koncentration. Att vara två intervjuare medförde därför att vi kunde ta in mer information än vad 

en person skulle ha gjort. Många gånger upplever dessutom den intervjuade att det är lättare att 

samtala med två personer än enbart en, eftersom den intervjuade känner sig mindre utlämnad och 
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utsatt
182

. Detta tror vi ledde till att skapa mer närhet till den intervjuade, samt att stämningen blev 

mer avslappnad.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att komplettera de kvalitativa intervjuerna och uppnå en triangulering, valde vi att även 

använda oss av kvalitativa innehållsanalyser. Kvalitativa innehållsanalyser skulle hjälpa oss att 

besvara vår frågeställning om hur reality-serierna har profilerats på nätet deras egna 

programsidor. Vi skulle även se hur profileringen har sett ut genom valda klipp från programmen. 

Det gav oss en djupare förståelse kring vårt forskningsområde, vi fick dessutom förståelse och 

beskrivningar utifrån data som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen
183

. Vi valde en 

kvalitativ innehållsanalys och inte en kvantitativ för att vi ville få en djupare förståelse för varje 

tv-kanals hemsida. Det vikiga för oss var att syftet med studien avgjorde valet av det vi ville 

undersöka
184

. Vi gjorde instruktioner för genomförandet av innehållsanalysen (se bilaga). 

 

3.2 Urval 

Urval av tv-kanaler 

I Sverige finns det många tv-kanaler, men vi valde att göra ett strategiskt urval och avgränsa oss 

till de tre största och vanligaste kanalerna. Kvalitativa undersökningar måste bygga på ett 

strategiskt urval
185

. Anledningen till varför vi valde just dessa tv-kanaler beror på att SVT, TV3, 

och Kanal 5 är etablerade kanaler som har ett stort programutbud och som många svenskar ser på.  

 

Urval av respondenter 

Vid kvalitativa intervjuer är huvudavsikten att få tillgång till information och händelser som är 

relevanta för studiens problemställning. Därför valdes undersökningspersonerna ut på ett 

strategiskt vis
186

. Vi sökte efter en bestämd kunskap och vi valde att intervjua de personer som 

kunde ge oss just den kunskapen
187

. Vi valde därför ett strategiskt urval även här och urvalet är 

noga genomtänkt av oss. Vi ringade in en nyckelperson från varje tv-kanal som hade betydelse 

för vårt forskningsområde
188

. Vi valde personer som hade stor kunskap inom det valda området 

och som ansvarar för programidéerna. Endast en respondent har tagits fram genom ett 

snöbollsurval, det var SVT:s projektledare Björn Östlund. Valet började som ett strategiskt urval, 

men vi blev sedan lotsade till andra personer och slutligen till Björn Östlund
189

. Vi intervjuade tre 

respondenter: 

 

Kanal 5:s presschef Dan Panas 

TV3:s presschef Max Lagerbäck 

 SVT:s projektledare Björn Östlund 
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188 Ryen, A. Kvalitativ intervju – Från vetenskapsteori till fältstudier (2004:74) 
189 Ryen, A. Kvalitativ intervju – Från vetenskapsteori till fältstudier (2004:80) 
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Dessa personer har en god insyn i hur våra valda tv-program hade arbetats fram och därför 

kändes dem som mest lämpliga att intervjua. Vi anser att det är viktigt för studiens tyngd och 

djup att alla parter får göra sin röst hörd.  

 

Urval av webbplatser 

I studien ingick tv-kanalernas egna webbplatser, där vi analyserade programmens egna hemsidor. 

I innehållsanalysen tittade vi först på tv-kanalens allmänna webbplats och hur man hittade till 

programmens egna sidor. Vi fortsatte sedan med innehållsanalysen på våra valda programs 

hemsida. Allmänheten tittar väldigt mycket på tv-kanalernas hemsidor för att se program eller 

läsa mer om programmen. Webbplatserna ger ofta mer kompletterande information om 

programmen och deltagarna, vilket ger den intresserade mer information att ta del av. Därför var 

det ett självklart val för oss att inkludera dem i studien.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet definieras som frånvaro av systematiska mätfel samt att vi mäter det vi påstår att vi ska 

mäta
190

. I forskning försöker man alltid nå så hög validitet som möjligt.  

Vi har gjort flera insatser för att vår studie ska ha en hög validitet. När vi gjorde intervjumanualen 

tänkte vi mycket på formuleringen av intervjufrågorna. Vi var väldigt noga med att skriva 

neutrala och öppna intervjufrågor. Vi använde oss av samma frågor till alla intervjupersonerna 

eftersom vi var noga med att vi besvarade just den bestämda problemformuleringen
191

. Det är 

också viktigt att urvalet av intervjupersoner är rätt för att uppnå hög validitet
192

. Därför har vi 

noga och strategiskt valt ut vilka personer vi skulle göra intervjuer med.  

 

Med reliabilitet menas frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Bristande reliabilitet 

orsakas i första hand genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande 

databearbetningen. Det kan handla om sådant som slarviga eller oläsliga anteckningar till följd av 

trötthet eller stress, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med intervjuer eller 

ouppmärksamhet och skrivfel
193

. För att öka reliabiliteten i vår studie bestämde vi oss för att 

banda alla våra intervjuer för att inga hörfel eller missförstånd skulle uppstå. Efteråt 

transkriberade vi intervjuerna så vi kunde lyssna på dem flera gånger om för att verkligen 

försäkra oss om att vi hade förstått rätt
194

. Vi valde även att båda vi båda skulle medverka under 

intervjuerna, eftersom vi anser att fyra öron är bättre än två. För oss var det viktigt att få bådas 

perspektiv på intervjuerna så att vi skulle kunna analysera och diskutera svaren tillsammans 

efteråt.  

 

En sak som påverkade vår studie och reliabiliteten var att vi var tvungna att göra en 

telefonintervju med SVT:s projektledare Björn Östling. Det kan vara svårt att få en mer 

personligt kontakt när man gör en intervju över telefon, eftersom man inte kan se kroppsspråk 

eller ha ögonkontakt. När man träffas för en intervju får man en helt annan personlig relation till 

                                                           
190 Esaiasson P Et.Al. Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (2007:63) 
191 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005:34) 
192 Kvale, S & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009:267) 
193 Esaiasson P Et.Al. Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007:70) 
194 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005:35) 
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varandra och det känns mer avslappnat. Det går att förklara frågorna bättre och ställa följfrågor på 

plats. Det kan även vara svårt att höra rätt när man göra en intervju per telefon, eftersom brus och 

störningar på telefonlinjen kan leda till missförstånd. För att öka reliabiliteten bandade vi 

intervjun från högtalaretelefonen. Vi var även mycket noga när vi lyssnade av intervjun samt att 

vi lyssnade flera gånger för att försäkra oss om att vi hade förstått det hela rätt. Vi mailade även 

vår transkribering till Björn Östlund, allt för försäkra oss om att det hela uppfattades korrekt.  

 

3.4 Bortfall 

Vi har tyvärr fått ett bortfall i vår studie, vilket i detta fall är TV4. Vi har under upprepade gånger 

försökt få tag på TV4:s executiva producent Matilda Snövall. När vi har pratat med anställda på 

TV4, har vi fått till svar att det endast är Matilda som kan svara på våra frågor. Matilda har dock 

inte varit intresserad av att ställa upp, vilket är orsaken till bortfallet. Vi anser inte att bortfallet 

påverkar studiens trovärdighet, eftersom vi har genomfört intervjuer och innehållsanalyser på tre 

andra tv-kanaler. Vi ser att vi har fått en bra bild av profileringen av svenskproducerade reality-

serier trots bortfallet. 

 

3.5 Metodproblem 

SVT:s projektledare för ”Ung och bortskämd” hade sitt kontor i Malmö. På grund av tidsbrist och 

ekonomi var det inte möjligt för oss att åka ner till Malmö för att träffa honom personligen. Vi 

gjorde därför en telefonintervju med honom och det gick också bra. Vi känner dock att 

intervjuerna som vi gjorde personligen med TV3 och Kanal 5 blev mycket mer avslappnade, 

personliga och givande för oss. Det har vi tagit lärdom av och vi har insett att det är så mycket 

mer värt att göra personliga intervjuer.  

 

4. Bakgrund 

 
För att få en ökad förståelse för vår studie presenterar vi nedan tv-kanalerna och våra utvalda 

serier. Sist presenterar vi även studiens respondenter.  
 

4.1 Kanalpresentation 
TV3 
TV3 är en reklamfinansierad tv-kanal som startade sina sändningar den 31 december 1987 från 

huvudkontoret i London. Kanalen sändes till en början i en och samma version över Sverige, 

Norge och Danmark. Den gemensamma kanalen för hela Skandinavien delades upp i nationella 

versioner efter något år. Sverige och Norge hade en gemensam version i ytterligare några år, 

innan även den delades upp i två olika versioner: TV3 Sverige och TV3 Norge. TV3:s ägare är 

MTG (Modern Times Group) och har sitt säte i Storbritannien. TV3:s målgrupp är åldern 15-49 

år, med lutning åt det kvinnliga. De arbetar utefter sin slogan: ”Starka Känslor. Starka 

Karaktärer”
195

. 

 

                                                           
195 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv3 Hämtad 2010-12-15  

http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-kanal
http://sv.wikipedia.org/wiki/31_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/1987
http://sv.wikipedia.org/wiki/London
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
http://sv.wikipedia.org/wiki/TV_3_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/TV_3_Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv3%20Hämtad%202010-12-15
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Kanal 5 
Kanal 5 startade sina sändningar 1989 under namnet Nordic Channel. Senare döptes kanalen om 

till TV5, TV5 Nordic, Femman och till sist Kanal 5, som är namnet sedan 1996. Det engelska 

bolaget SBS Broadcasting Networks Ltd ansvarar för Kanal 5:s utsändningar och sköter 

sändningskontrollen i London. Här sker även utsändningen av Kanal 5:s systerkanaler såsom 

Kanal 9, Norska FEM och Danska Kanal 5. Kanal 5:s målgrupp är åldern 15-44 år och kanalen 

arbetar utefter sitt mål: Att erbjuda roligare tv
196

. 

 

Sveriges Television 
1956 fattades det ett riksdagsbeslut om införandet av television i Sverige

197
. Sveriges television 

lyder under speciella lagar och villkor som ges av Sveriges riksdag och regering.  Sveriges 

Television finansierar sig inte genom reklam och annonsering. De driver SVT1, SVT2, SVT24, 

SVT Barnkanalen samt Kunskapskanalen, som de driver tillsammans med UR
198

. 

 

4.2 Kort information om serierna 
Svenska Hollywoodfruar 
Svenska Hollywoodfruar visas i TV3. Programmet producerades sommaren 2009 och lanserades i 

mitten av september samma år
199

. Svenska Hollywoodfruar är en svensk reality-serie där man får 

följa svenska kvinnor som lever i Hollywood. Där lever de ett glamouröst liv med mycket pengar. 

Flera av kvinnorna har levt eller lever med rika män och har ett lyxliv i överflöd. Programmet 

Svenska Hollywoodfruar vann priset ”Årets reality-program” under galan Kristallen 2010
200

. 

Programmet har nu visats i tre säsonger och är mycket omtalat. 

 

Ullared 

Programmet Ullared visas i Kanal 5 och sändes för första gången hösten 2009. Vid premiären 

hade programmet 1 077 000 tittare. Det är den högsta tittarsiffran för ett avsnitt av en svensk 

produktion någonsin på Kanal 5. Ullared blev Kanal 5:s mest framgångsrika svenska program 

någonsin, där varje avsnitt sågs av nära en miljon tittare
201

. Programmet har nu visats i två 

säsonger och har fått stor uppmärksamhet.  

 

Ung & Bortskämd 

Reality-serien Ung & Bortskämd visas i SVT. Programmet sändes för första gången hösten 2010. 

Programmet går ut på att följa hemmaboende barn till curlingföräldrar, som varken arbetar eller 

hjälper till hemma. Ungdomarna har nått myndig ålder, vissa går i gymnasieskola medan andra 

har gått ur skolan. Deras föräldrar har nu tröttnat på barnens oansvarsfulla beteende och tvingar 

dem att flytta hemifrån under en tid.  Barnen ska tillsammans bo i ett hus mitt ute på landet, där 

de får klara sig helt själva utan föräldrarnas hjälp
202

. 

                                                           
196 http://kanal5.se/web/guest/omkanal5 Hämtad 2010-12-15 
197 http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal Hämtad 2010-12-15 
198 http://svt.se/2.60806/1.707587/vilka_kanaler_har_svt Hämtad 2010-12-15 
199 Intervju med Max Lagerbäck 2010-11-30 
200 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Hollywoodfruar Hämtad 2010-12-15 
201 http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2781738/1.0 Hämtad 2010-12-15 
202 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ung_%26_bortsk%C3%A4md Hämtad 2010-12-15 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Curlingf%C3%B6r%C3%A4ldrar
http://kanal5.se/web/guest/omkanal5
http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal
http://svt.se/2.60806/1.707587/vilka_kanaler_har_svt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Hollywoodfruar
http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2781738/1.0
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ung_%26_bortsk%C3%A4md
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4.3 Kort information om nyckelpersonerna i serierna 

Här följer en kort information om utvalda nyckelpersoner som har profilerats i våra valda 

reality-serier. All information är tagen från programmens hemsidor.  

Svenska Hollywoodfruar 

Maria Montazami: 

 

Bild 1. Maria Montazami203 

 

Agnes-Nicole Winter: 

 
Bild 2. Agnes-Nicole Winter204 

Päivi Hacker: 

 
Bild 3. Päivi Hacker205 

 

Ung & Bortskämd 

Paulina Starborn: 

 
                                                           
203 http://prod.tv3.se/svenska-hollywoodfruar/fruarna/fruarna-0 Hämtad 2010-12-23 
204 Ibid Hämtad 2010-12-23 
205 Ibid Hämtad 2010-12-23 

Maria Montazami är 46 år och bor i Laguna 

Niguel utanför Los Angeles. Maria är gift med den 

idag extremt framgångsrika fastighetsmäklaren 

Kamran. Tillsammans har de fyra barn i åldrarna 

11-19 år, hunden Bella och två fåglar. Maria är 

med i en bokklubb, men läser aldrig böckerna. 

Hon älskar läppstift. Hon älskar tofsar, men de får 

absolut inte vara ”flimsiga”. 

Agnes-Nicole är ”40-någonting” och bor i en 

takvåning i Beverly Hills. Hon driver det egna 

filmproduktionsbolaget Globalstars Film och 

agerar som ägare, producent och skådespelare. 

Hon är även utbildad fastighetsmäklare. Agnes-

Nicole ägnar mycket tid åt välgörenhet. Hon 

grundade organisationen CAP som hjälper 

ensamstående, mindre bemedlade kvinnor. 

Päivi är 51 år och bor i Beverly Hills. Hon har 

även ett sommarhus i Mexico, men bor för 

tillfället i en egendesignad loftvåning i 

Hollywood. Hon är gift med den framgångsrika 

affärsmannen Barry Hacker, 44 år. Päivi är 

mycket intresserad av mode och design. Hennes 

hushåll har massor av anställda: en hushållerska, 

en trädgårdsmästare, en poolkille, en chaufför och 

en sjökapten som styr hennes stora lyxyacht. 

Paulina är 23 år och bor hemma 

hos sina föräldrar. Hennes föräldrar 

gör allt för henne, de tvättar, lagar 

mat, städar hennes rum, skjutsar 

och hämtar alla tider på dygnet och 

ringer och sjukanmäler henne när 

hon inte kan komma till 

extrajobbet. 

http://prod.tv3.se/svenska-hollywoodfruar/fruarna/fruarna-0
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Bild 4: Paulina Starborn206 

Karolina Rosenberg: 

 
Bild 5. Karolina Rosenberg207 

 

Daniel Afshinnejad: 

 
Bild 6. Daniel Afshinnejad208 

 

Ullared  

Morgan Karlsson: 

 

                                                           
206 http://svt.se/2.146155 Hämtad 2010-12-23 
207 http://svt.se/2.146151 Hämtad 2010-12-23 
208 http://svt.se/2.146154 Hämtad 2010-12-23 

Karolina är 19 år och bor i egen 

lägenhet. Hon vägrade att åka 

kommunalt under sin gymnasietid, 

så hennes föräldrar skaffade en 

egen lägenhet till henne. Efter 

jobbet kommer hennes föräldrar 

alltid förbi för att tvätta, städa och 

laga mat åt henne. Det orkar inte 

Karolina göra själv. 

Daniel är 22 år, bor med sina 

föräldrar och trivs fint med sitt 

bekväma liv. Han behöver inte 

göra någonting hemma, utan kan 

ägna all sin tid åt mode, shopping 

och att träffa kompisar. 

Morgan är 37 år gammal och bor ensam i sitt 

föräldrahem strax utanför Ullared. Han jobbar på 

Gekås huvudlager Sönneräng, där hans 

arbetsuppgifter är att slänga skräp och sköta 

”blåsen”. Morgan är väldigt intresserad av aktier, 

något som han är duktig på och flitigt diskuterar 

med VD:n Boris. Morgan är kristen och går till 

kyrkan en gång i veckan, det händer att han ber 

för att aktierna ska gå bättre och att han ska träffa 

en tjej. 

http://svt.se/2.146155
http://svt.se/2.146151
http://svt.se/2.146154
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Bild 7. Morgan Karlsson209 

 

Boris Lennerhov:           

 
Bild 8. Boris Lennerhov210 

 

Ola-Conny: 

  

Bild 9: Ola-Conny
211 

 

 

4.4 Respondentpresentation 
För denna studie intervjuades tre personer. Här följer en kort presentation av respondenterna. 

 

Dan Panas 

Dan Panas har arbetat på Kanal 5 som presschef i tre år. Panas har väldigt varierade 

arbetsuppgifter, där kontakten med press och media är en stor del. Han ger även stöd till 

säljavdelningen, gör medieplaner och planerar inför kommande säsonger. Han har hand om hur 

program ska marknadsföras och han vill se sig själ som en inspiratör
212

. 

 

 

 

                                                           
209 http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2841096/1.0 Hämtad 2010-12-23 
210 http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2841052/1.0 Hämtad 2010-12-23 
211 http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/4476468/1.0 Hämtad 2011-01-05 
212 Intervju med Dan Panas 2010-11-29 

Boris är VD för Gekås i Ullared och har ett 

finger med i allt som sker. Han är 54 år gammal, 

gift och har två barn. Han är född och uppväxt i 

småländska Emmaboda, men är idag permanent 

boende i Båstad. 

Ola-Conny är 46 år, trebarnspappa, bästa kompis 

med Morgan och brödansvarig på Gekås i 

Ullared. Men Ola-Conny Wallgren är också 

ofrivilligt singel och på jakt efter kärlek. De 

senaste två åren har han levt ensam med delad 

vårdnad om två tonåringar och en fyraåring. Han 

saknar sällskapslivet med vänner och bekanta 

som försvann efter skilsmässan. För Ola-Conny 

är det viktigt att vara social och umgås. 

 

http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2841096/1.0
http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/2841052/1.0
http://kanal5.se/web/guest/ullared/-/artikel/av/5SIr/1097/4476468/1.0
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Max Lagerbäck 

Max Lagerbäck arbetar som presschef på TV3 sedan åtta år tillbaka, men är även presschef för 

TV6, TV8 och TV10. Lagerbäck sitter med i ledningsgruppen samt fabriksrådet där alla 

avdelningar sitter
213

.  

 

Björn Östlund 

Björn Östlund har arbetat på SVT i 10 år. Idag arbetar han som projektledare för programmet 

Ung & Bortskämd. Han har varit projektledare sedan årsskiftet 2010. Östlunds roll är att vara 

kontaktförmedlare samt att han övervakar vad produktionsbolaget gör. Han tar emot vad 

produktionsbolaget producerar. Hans roll är att se till att programmet blir som kanalen vill
214

. 

 

5. Resultat och analys 
 

Nedan presenteras resultatet som är uppdelad efter studiens frågeställningar. När den ena 

frågeställningen har presenteras följer en analys. Intervjuerna av våra respondenter redovisas 

med citat samt våra egna referat. Innehållsanalyserna kommer att presenteras med bilder och 

analysresultat.  

 

5.1 Resultat av respondenternas svar om nyckelpersonerna  

 

5.1.1 Det stora startskottet – Den första idén till programmen 
En av våra respondenter såg genren reality-tv som en återkommande trend, då den föll tillbaka 

lite efter realitytrenden för 10 år sedan. Idag är reality-tv inne igen fast med en annan nisch. 

 

– Det är ingen tävling, det är ingen som röstas ut, utan vi följer människor i deras vardag. Svenska Hollywoodfruar 

är ett bevis på att det fungerar. – Max Lagerbäck, presschef på TV3. 

 

Samtliga program har sänts med stor framgång hösten 2010. Genom respondenternas svar visade 

det sig att alla programmen och grundidéerna till programmen har tagits fram av olika 

produktionsbolag, inte av tv-kanalerna själva. Produktionsbolagen arbetar på det sättet att de 

erbjuder vad de har och frågar om tv-kanalerna är intresserade. I det här fallet började allt genom 

att produktionsbolagen presenterade programidéerna för tv-kanalerna och sedan fick kanalerna ta 

ett beslut kring programmens vara eller icke vara. Genom respondenternas svar framkommer det 

olika idéer kring satsningarna till programmen. När produktionsbolaget Strix Produktion kom 

med förslaget om ”Ullared” till Kanal 5, tyckte de att det verkade vara en bra idé. Kanal 5 befann 

sig just då i ett läge där de hade haft stora framgångar med serien Färjan, som är ett program som 

tillhör kategorin yrkessåpor, eller så kallad workplace reality.  

 

– Man kan säga att vi letade efter en ny Färjan, vi ville bredda sortimentet i den kategorin med program. Färjan var 

bra, men nu ville man ha mer, eftersom den här kategorin med program fungerar väldigt bra. – Dan Panas, presschef 

på Kanal 5. 

                                                           
213 Intervju med Max Lagerbäck 2010-11-30 
214 Intervju med Björn Östlund 2010-12-03 
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Panas menar att motiven till satsningen av Ullared kan brytas ner i små delar. Kanal 5 ville ha ett 

brett program som skulle sändas kl 20:00 på en vardag. Specifikationen brukar se ut på det sättet, 

att tv-kanaler letar efter ett program som kan sändas kl 20:00 en vardag, då det är ett brett tv-

tittande. Panas berättar att de ser tidpunkten 20:00 som väldigt bred, som tittare ska man ha 

kunnat missa 5-10 minuter i början av programmet, men ändå kunna komma ganska snabbt in i 

handlingen. Problematiken de såg med Ullared, var att det bara finns ett varuhus på en liten ort i 

Sverige. Det kan man tycka inte är tillräckligt brett, men varuhuset lockar tusentals människor 

från hela Sverige, framförallt från södra och mellersta Sverige. Därför såg Kanal 5 Ullared som 

en annan historia, plus att det fanns ett kultvärde i det hela. 

– Specifikationen var: Vi behövde ett brett, stort program som passade kl 20:00. Ullared levde upp till just dessa 

specifikationer och det fanns en folklig förankring och en fascination i det. – Dan Panas.  

 

Panas berättar att när Kanal 5 tar fram ett program, tas ett programbeslut tillsammans med 

marknadschefen och diverse ledningsfunktioner som sitter med under beslutet. Under det beslutet 

känner man på idén och funderar om det aktuella programmet kan vara något just för Kanal 5. 

Innan programmet går till inspelning arbetar man tillsammans i projektgrupper i en så kallad 

”kreativ brief”. Där sker diskussioner kring vad man ska få ut av programmet och vilket budskap 

man vill att programmet ska kommunicera ut. I den här processen uppkommer olika synsätt och 

berättelser. Därefter enas man och ringar in vad man vill ha och hur det ska låta.  

 

Just med programmet Ullared menar Panas att det finns en bakomliggande association till 

varuhuset, en association som lockar fram shoppingen i oss människor. När programmets idé 

lanserades var Sverige på väg ner i lågkonjunktur. Lågprisshopping blev då en miljö där 

människor faktiskt kunde unna sig att handla. På grund av lågkonjunkturen stod inte shopping 

allra högst upp på listan hos människor, men Ullared blev en slags frizon för shopping. Det finns 

även en inneboende association till ”rekordSverige” från 70-och 80-talet, där Ingmar Stenmark 

och Björn Borg tog stora segrar. Denna association menar Panas ligger gömd i Ullared, dess 

logotyp och varumärke.  

 

– Det finns något väldigt folkligt och brett med Ullared, då vi är tillbaka i det där med hur vi minns Sverige som 

rekordartat. Allt det här tillsammans blev ett ”ja” till svar till programidén. Då gjorde vi programmet. – Dan Panas.  

 

Max Lagerbäck, presschef på TV3, berättade för oss om hur en programidé startar på TV3. Vid 

en produktionsbestämmelse för TV3 sitter utvecklingschefen på programavdelningen och 

försöker skanna av marknaden och nya trender. Vid varje vår och höst lyssnar kanalens 

programavdelning på olika programförslag och då gäller det att sålla och välja rätt. TV3 har 

liksom andra organisationer en budget att hålla sig till, och budgeten ska räcka för en hel vår och 

en hel höst. När ett beslut är taget kring en lansering av ett program, arbetar sedan kanalen 

tillsammans med produktionsbolaget för att utveckla det nya programmet. Idén om 

Hollywoodfruar presenterades för TV3 av Meter Film och Produktion.  
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Lagerbäck berättar att TV3 först inte var övertygade om programformatets förträfflighet på något 

vis, och därför gjordes en liten satsning till att börja med. Konkurrensen var stenhård och beslutet 

togs att en miniserie på fyra program av Hollywoodfruar skulle beställas in. Normalt sett brukar 

ett program göras på mellan 8-12 avsnitt. Intresset från medierna var svalt till en början för 

Hollywoodfruar. TV3 anordnade en presskonferens när Paul Anka, tillsammans med sin fru Anna 

Anka besökte Sverige. Lagerbäck berättar att samtliga medier pliktskyldigt deltog på 

presskonferensen, men att de inte hade särskilt stort intresse av henne. När programmet senare 

startade, märktes det snabbt att Hollywoodfruar var ett program som skulle sticka ut, framförallt 

med Anna Anka och hennes åsikter i spetsen. 

– Det är ingen hemlighet att säga att det var en utfyllnadsserie, vi kanske inte trodde stenhårt på den, utan vi 

provade det här för att se vad det var och se om det flyger. Och det flög. Det flög utav bara helvete! Då kan man väl 

säga att det inte var någon som var nöjd att vi bara hade beställt fyra program då. – Max Lagerbäck. 

 

När det gäller SVT fick vi ingen riktig klar bild över hur programidén med Ung och Bortskämd 

egentligen kom till. Björn Östlund hänvisade oss till produktionsbolaget i den frågan. Östlund 

berättade även att SVT skiljer sig från andra tv-kanaler när det gäller målgruppen. Detta eftersom 

SVT har som mål att nå alla människor. Östlund menar dock att SVT inte har nått upp till det 

målet, utan offentlig statistik visar att det finns en stor lucka med en grupp som inte ser på SVT i 

någon större utsträckning. Den luckan består av åldern tonåringar upp till människor i 

medelåldern. Genom programmet Ung & Bortskämd har SVT försökt att täcka igen den luckan 

och få den åldergruppen att se mer på deras kanal.  

 

 – Ung och Bortskämd når väldigt tydligt den grupp vi har svårt att nå och programmet använder sig av ett 

berättargrepp som de här grupperna söker sig till. – Björn Östlund, projektledare på SVT för Ung & Bortskämd. 

 

5.1.2 Urvalet av profilerna  
Arbetet kring urvalet av profilerna i våra valda program har sett olika ut. För att ta fram de bästa 

karaktärerna för de specifika programmen, arbetar tv-kanalerna och produktionsbolagen på olika 

sätt för olika program. I samtliga av våra fall är det produktionsbolagens uppgift att arbeta med 

att ta fram personer till programmen. I serien Ullared finns det olika typer av personer som man 

har följt genom programmet. Det finns dels personer som arbetar i varuhuset, men även kunder 

som besöker varuhuset för att handla. Vid arbetet kring att ta fram och få med kunder att vara 

med i programmet, arbetade tv-teamet på plats på Ullared. Panas berättar att de tog kontakt med 

människor på plats som handlade. Tv-teamet förklarade för de utvalda kunderna att de arbetar 

med att göra programmet och frågade om de fick följa kunderna under shoppingupplevelsen.  

 

Panas menar att arbetet kring att hitta nyckelpersonerna i serien måste ske med omsorg och att 

man måste göra sin läxa ordentligt. De människor som väljs ut måste kunna prata med media och 

ha en stark vilja av att vara med i programmet. Alla människor vill inte det. Enligt Panas måste 

man undersöka ordentligt att man väljer ut rätt personer. Risken finns att om man satsar alla 

resurser och att det visar sig att man har valt fel person, blir resultatet att programmet faller. Om 

man har hittat bra personer är det också viktigt att hela tiden utveckla det och inte stå fast vid 

samma person hela tiden under flera säsonger. 
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– Något måste hända i det personliga läget. Riskerna finns att man gör folk trötta på en sak om man mättar dem med 

bara samma sak. – Dan Panas presschef Kanal 5.  

TV3:s arbete kring att hitta lämpliga Hollywoodfruar skedde genom casting där 

produktionsbolaget och castingansvariga arbetade med att leta efter spännande karaktärer. 

Lagerbäck berättar att produktionsbolaget och castingansvariga arbetar genom olika typer av 

kontakter och på så vis kommer namnförslag upp. Därefter sker en bedömning av vilka personer 

som har de mest spännande liven, de mest spännande karaktärerna och som kan platsa i 

programmet Hollywoodfruar. Lagerbäck menar att det också är viktigt att se till aspekter som 

vikten av att bjuda på sig själv och viljan av att vara med och leverera bra tv.  

 

SVT har liksom de kommersiella tv-kanalerna tagit hjälp och arbetat med ett produktionsbolag 

kring urvalet av personer till sitt program Ung & Bortskämd. Östlund menar att 

produktionsbolaget har arbetat brett.  De har letat utifrån egna och vänners nätverk, delat ut flyers 

om castingen, men även tagit hjälp av Internet och olika forum för att se om lämpliga personer 

kan finnas på dessa platser. När tänkta personer hade hittats, gjordes undersökningar om huruvida 

personerna var intresserade av att vara med i tv och hur stort intresse de hade av att stå framför 

kameran. Därefter har även djupintervjuer gjorts, både av ungdomarna och deras föräldrar. Allt 

för att se hur de framstår och för att få en sådan bra bild som möjligt av personerna.  

 

– Vi har varit noga med att se till att det är människor som känns äkta och att de inte spelar en roll för att vara med i 

TV. Efter uppfattningarna vi har fått om dessa personer har vi gjort ett urval. – Björn Östlund projektledare för Ung 

och Bortskämd 

 

5.1.3 Ifall det går åt pipan  
Tv-branschen är väldigt rörlig och mottagandet och reaktionerna av ett program kommer såklart 

efter att programmet har sänts. Därför finns det en risk och en chansning som tv-kanalerna tar 

genom att ta fram nya programidéer, eftersom de aldrig kan vara helt säkra på vilka tittarsiffror 

programmen kommer att få. Våra valda kanaler skiljer sig åt i det arbetet som bör göras när ett 

program inte motsvarar förväntningarna. Panas menar att Kanal 5 alltid försöker göra ett program 

så spännande som möjligt och att de lägger ned mycket tid och energi på att arbeta fram olika 

bedömningar av hur ett program kan tänkas tas emot av tittarna. Detta är något som görs innan 

programmet lanseras. Går ett program mindre bra menar Panas att annonsörerna måste 

kompenseras i olika former.  

 

 – Det handlar om att överväga hur tablån ska se ut i framtiden och se en helhetsbild. – Dan Panas presschef Kanal 

5. 

 

TV3 arbetar på ett liknande sett som Kanal 5, genom att göra bedömningar och risker innan ett 

program lanseras. Lagerbäck menar att vissa program som lanseras är smalare och kanske 

attraheras av en mindre grupp tittare, men då har man gjort en bedömning innan och sett olika 

risker med att lansera ett smalare program. Någon ”krispärm” för om det går snett med ett 

program finns dock inte, utan Lagerbäck menar att man måste se till situationen och se vilka 
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åtgärder som kan göras för att höja tittarsiffrorna. TV3 arbetar med cirka 30 egenproduktioner per 

säsong, där mänger av människor är inblandade och många olika scenarion kan uppstå. Risken 

finns alltid att vissa program får mindre tittarsiffror än väntat, och då måste åtgärder vidtas. Det 

kan göras genom att exempelvis klippa om ett program och göra det kortare, eller genom att flytta 

programmet och lägga det på en annan tidpunkt i tablån. I de kommersiella tv-kanalerna görs allt 

för att få högre tittarsiffror. Vid väldigt låga tittarsiffror måste de göra något för att inte förlora 

pengar, både i tusental och i målgrupper.  
 

 – Att vidta dessa åtgärder är ingenting man har velat när man lanserar en tablå inför en höst eller vår, utan vi har 

ju gjort tablån för att vi tror på den och gjort bedömningen att de här programmen kommer att klara konkurrensen. 

– Max Lagerbäck presschef TV3. 

 

SVT skiljer sig och sitt sätt att arbeta om något program inte mottas med förväntade tittarsiffror. 

Eftersom SVT inte är en kommersiell tv-kanal som lever på annonsörer, har SVT ingen tradition 

av att flytta på ett program som går mindre bra. Östlund menar att om de ser att ett program inte 

går bra, ökar de trailningen för programmet samt fördjupar arbetet med media. Därefter försöker 

de analysera varför det gick som det gick och varför tittarsiffrorna blev låga.  

 

5.1.4 Profileringen av karaktärerna 
Panas menar att det finns väldigt många härliga karaktärer i programmet Ullared, men att man 

framförallt pratar om Morgan, en av programmets stora nyckelpersoner. Panas beskriver Morgan 

som en ganska rak och tydlig person, men som framförallt är väldigt varm, ärlig och vill göra ett 

bra jobb på Ullared. Morgan arbetar på varulagret och blåser upp kläder som har legat i lådor för 

att se mer levande ut. Han vill bli tagen på allvar och drömmer om att hitta den stora kärleken. 

Panas berättar att Morgan med sin härliga personlighet var ganska given i grund och botten, från 

det att Kanal 5 hade träffat honom. De pratade med Gekås och de köpte förslaget direkt. Kanal 5 

såg att Morgan fungerade väldigt bra som symbol för Ullared, då Ullared ligger lite undangömt 

men har storhet. Panas menar att Morgan arbetar på lagret, vilket också är ett arbete som är lite 

undangömt men att han har en storhet i sin personlighet.  

 

– Morgon är ganska mycket av folks bild av Ullared. Han svarar ut som person väldigt mycket för hur Ullared 

upplevs, även om Ullared är så mycket mer än det. Han berättar historien om Ullared på ett annat sätt och det låter 

aldrig tråkigt när han berättar den. Därför är det bäst att träffa honom, eftersom han blir en symbol för det som ska 

berättas. – Dan Panas presschef Kanal 5. 

 

Panas berättar att Ullared skapade intresse, engagemang och debatt hos svenska folket. En del 

människor frågade sig om Kanal 5 hånade människorna på Ullred, men det är något som Panas 

bestämt säger att de inte gör. Han menar att Morgan är perfekt för serien, eftersom han är just den 

person han är. Hans jobb är varulagret och livet runt omkring jobbet på Ullared. Det betyder att 

stress, tidspress och liknande inte driver honom, utan det är andra saker som är viktiga i hans liv. 

Morgan har andra värderingar än kanske medelklass människor som bor i storstad har. Panas 

menar att det handlar om olika perspektiv av hur man ser på programmet. Det skapade rabalder 

när programmet var uppe för diskussionen ”vad vanligt folk är”. Panas menar att det kan vara 

svårt och jobbigt när man tittar på framgång och balans.  
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Morgan var en stor person i programmet Ullared, men sedan framkom det även andra personer. 

Det kan vara människor som går in i ett varuhus som helt vanliga kunder, men som går ut som 

rikskända shoppingparet Kjell och Rose-Marie med jättenotan. Kjell och Rose-Marie har idag fått 

ett eget sortiment på Ullared, det så kallade ”Kjell och Rose-Marie kittet”.   

 

– Det är en härlig historia att berätta, en positiv historia om Sverige. – Dan Panas presschef Kanal 5 

 

I TV3:s program skildras Hollywoodfruarna och deras liv och verklighet. Lagerbäck menar att 

man som tittare vill se något som är mycket mer kittlande och spännande än den vanliga 

vardagen. Därför väljs också extremer ut som profiler i programmet. Lagerbäck ser det inte som 

att fruarna profileras på olika sätt, utan man försöker hela tiden välja att visa saker som ger 

uppmärksamhet. Exempelvis Peivi som först visades som en stor partypingla, men hon har i de 

senare säsongerna blivit mer en affärskvinna. Lagerbäck berättar att både partypingla och 

affärskvinna är något som Peivi är, men självklart har man valt att lägga saker som sticker ut, 

som exempelvis stora fester i början av serien för att få stor uppmärksamhet.  

 

– Man vill ju ha dramaturgi och vad som smäller till direkt. Men det är inte att göra våld på sannigen. – Max 

Lagerbäck presschef TV3 

 

Fruarna i programmet skiljer sig på olika vis och framställs på olika sätt, Maria Montazami 

räknar tofsar, Anna Anka är frispråkig och Agnes Nicole gjorde sina saker. Detta skildras hela 

tiden på olika sätt. Lagerbäck håller inte med om att TV3 skulle ha vinklat om Peivi till 

affärskvinna i de senare avsnitten. Han menar att TV3 har filmat henne och hennes verklighet, 

men samtidigt ska det heller inte vara helt vardagliga saker. Det är inte hela fruarnas liv som 

visas, utan valda delar som också är deras verklighet.  

 

– Det finns ingen anledning att skildra det som inte är kul, tråkigt eller trist.  Det är tv och det är underhållning vi 

håller på med. – Max Lagerbäck presschef TV3 

 

Östlund på SVT menar att en profilering av deltagarna görs i ett väldigt tidigt skede. När man gör 

en serie där premissen är så tydlig som i Ung & Bortskämd, är själva utgångspunkten att man 

letar efter en viss typ av personligheter.  

 

– Om de som deltar i programmet inte är bortskämda för sin ålder blir det ju inget program. - Björn Östlund 

projektledare för Ung och Bortskämd.  

 

Östlund beskriver själva inspelningen som ganska ”lös” där man följer deltagarna utan att 

påverka så mycket. Vissa situationer bestäms av redaktionen, exempelvis bestämmelser av 

jobbuppdrag i varje avsnitt. Östlund påpekar att de söker scener som visar på programmets tes 

men utan att gå över gränsen till att göra något som inte är sant.  

 

– Det publicistiska tricket är att hitta scener som gör programmet tydligt och underhållande men ändå hålla sig 

inom gränserna för vad som är sant och vad som hände under inspelningen. – Björn Östlund projektledare för Ung 

och Bortskämd 
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Östlund påpekar dock att all representation av verkligheten aldrig är hela sanningen, oavsett om 

det handlar om ett nyhetsinslag, en fictionserie eller en prestigefylld dokumentär.  

 

5.2 Analys av respondenternas svar om nyckelpersonerna 
Det är synnerligen påtagligt att produktionsbolaget har haft den betydande rollen för 

programmen, eftersom det är dem som kläcker grundidéerna. Samtliga respondenter har berättat 

att det är produktionsbolag som står bakom idéerna till de valda programmen. Det skulle kunna 

tyda på att det finns både för- och nackdelar att ta hjälp av ett produktionsbolag. Det gäller både 

för tv-kanalen i sig och för produktionsbolaget. Under intervjuer med studiens respondenter kan 

det tolkas som att produktionsbolagen till programmen ofta arbetar i det dolda. Det förefaller sig 

vara att det inte ger särskilt positiva effekter. Om ett program får stor publicitet och popularitet, 

tyder det på att tv-kanalen får allt beröm eftersom det är dem som sänder programmet. Det i sin 

tur kan ge produktionsbolaget negativa effekter då de inte får bra publicitet när de har gjort 

någonting bra eller dålig publicitet när de har gjort något dåligt. I teorier kring anseende har vi 

lärt oss det tredimensionella sättet att se på anseende. Det finns bland annat det ”sanna” sättet 

som står för ett funktionellt anseende som ser till kompetens och förtroendeingivande värden 

samt hur organisationer ser till de ändamål som redan är etablerade. Genom att kanalerna ser till 

produktionsbolagen som är etablerade är det troligt att de redan har en relation. Dock arbetar 

produktionsbolaget i det dolda, något som på sikt kan ha konsekvenser, exempelvis kring 

anseende.  

 

Produktionsbolagets betydande roll gäller även för negativ publicitet om programmen, alltifrån 

stora negativa rubriker i kvällspressen till låga tittarsiffror. Det förefaller sig påtagligt att det är 

kanalen som får ta smällen, trots att produktionsbolaget finns där i bakgrunden. Skulle 

produktionsbolaget bli mer synligt, framförallt för att få ta emot bra och dålig feedback från 

tittarna kring ett program, skulle det kunna tyda på en större synlighet för samtliga parter. Genom 

tidigare forskning kring öppna och slutna system ses ett öppet system som fördelaktigt då 

organisationen lätt hittar målgruppers efterfrågan samt åsikter. Använder sig en organisation av 

öppna system, lever de med i världen och dess förändringar. De ser lätt nya konkurrenter och 

även nya möjligheter för den egna organisationen.  

 

Som organisation arbetar man mycket med systematisk planering för att svara och även försvara 

sig med och mot samhället och omvärlden och dess behov. Som det tyder på är det inte många 

som vet om att det är produktionsbolagen som har hand om programidéer, casting av profiler etc. 

Om fel personer väljs ut är det faktiskt produktionsbolaget som har slarvat i researchen av 

profilerna, och inte tv-kanalen som det lätt kan förefalla sig att vara. Trots det är det alltid tv-

kanalerna som får stå för det och förklara sig ifall det skulle hända. En av respondenterna 

exemplifierar med profiler som medverkar i kända reality-serier där det senare framkommer att 

de har varit polisanmälda för våldtäkt, har tagit droger eller liknande. Där gäller det för tv-

kanalerna att snabbt rätta till det felet och se till att minsta skada sker. Samtliga av våra 

respondenter har svarat att de ville ha ett program som stack ut, gav stor uppmärksamhet och 

svarade till en efterfrågan som fanns bland tittarna. Samtliga program ses som storsatsningar och 
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sänds kl 20:00-21:00, tiden då flest människor ser på tv och som Tidigare teorier kallar det för 

Primetime. Intervjuer med samtliga respondenter resulterade till slutsatser att stora och populära 

program sätts gärna under Primetime, samt att det är otroligt viktigt att få höga tittarsiffror. Det 

förefaller sig vara att det är väldigt strategiskt valt av tv-kanalerna vilka program som ska sändas 

på Primetime. Genom respondenternas svar förefaller det sig vara att breda och folkliga program 

som sänds den tiden ska passa så många som möjligt. De valda programmen kan ses som en ny 

typ av genre som visas på tv. Det är en slags nyare form av reality-tv där människor i deras 

vardagliga liv filmas.  

 

Programmen har en sann historia, där personerna i programmen inte är skådespelare utan helt 

vanliga människor.  Tidigare teorier menar att verkligheten ses som spännande och har en stor 

makt i underhållningsvärde. Det är synnerligen påtagligt då dessa tre program har blivit riktiga 

”snackisar” och skapat en stor uppmärksamhet. Det förefaller sig vara att det finns en nyfikenhet 

av att se hur andra lever sina liv och man identifierar sig med vissa personer. Det förefaller sig 

vara att människor tycker om att prata och skvallra om folk, och att många lade ner mycket tid på 

att prata om Anna Anka till exempel. Det sin tur tolkas att svenska folket gärna tycker om att det 

går bra för våra landsmän när de åker utomlands och lyckas, men att vi blir väldigt arga och 

upprörda om de sedan pratar dåligt om Sverige. Det har visat sig efter Hollywoodfruar att det kan 

leda till en väldigt hätsk och stor diskussion.  

 

Samtliga respondenter har talat om vikten av att välja rätt personer till programmen. Dan Panas 

menar att det är viktigt att hitta personer som svarar bra till programmet, men det får samtidigt 

inte kännas påhittat. Panas menar även att variationen av människor är viktig, att man inte kan 

satsa allt krut på en person under flera säsonger för då dalar intresset. Max Lagerbäck och Björn 

Östlund menar att sökandet av rätt personer sker genom kontakter och andra sätt för att hitta de 

rätta personerna. Det är synnerligen påtagligt att det krävs och tar mycket tid för att hitta de rätta 

personerna som kan platsa i ett program. Tidigare teorier kring storytelling visar att berättelser 

alltid är fyllda med en mening som ofta innehåller moraliska domar som utlöser starka och 

känslomässiga reaktioner. Genom att lyssna på samtliga respondenter och forskares åsikter, är det 

av största vikt att människor i programmet kan stå för vilka de är och vad de uttalar sig om. De 

skapar en historia kring sig själva och sitt liv, samtidigt som det framkallar reaktioner hos tittarna.  

 

Det är ett tecken på att det krävs vissa typer av personer för att göra ett bra program. Det 

förefaller sig vara att människor tycker om att följa helt vanliga människor i deras vardagliga liv, 

men samtidigt måste det vara människor som har annorlunda åsikter och sticker ut. Programmen 

skulle inte bli lika intressanta att följa om det är grannens liv etc. Vid samtliga intervjuer 

bekräftades det att tv-kanalerna inte arbetar efter någon typ av ”krispärm” utan ser till den 

specifika situationen. Mycket av arbetet och tänkbara scenarier diskuteras innan ett programs 

lansering. Eunkyong (2004) menar att en betydande del av den strategiska arbetsprocessen är 

analysen från åhörarna. Samtliga respondenter menar att stora delar av arbetet sker innan 

programmets lansering. Där tas många beslut och diskussioner förs. Som vi har lärt oss av den 

tidigare teorin är det av största vikt att en bra kunskap kring den strategiska planeringen är viktig. 

Allt för att nå ut till omvärlden på bästa sätt. Det är synnerligen påtagligt att samtliga tv-kanaler 
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är duktiga på att se till tittarna, tittarnas behov och främst genom att lyssna på tittarna skapas de 

tv-program som just tittarna vill ha. Däremot ses en betydande skillnad i arbetet om ett program 

inte går som förväntat.  

 

De kommersiella kanalerna TV3 och Kanal 5, skruvar på sina program, klipper om dem, lägger 

dem vid en annan tidpunkt eller försöker på något annat sätt höja intresset och därmed 

tittarsiffrorna. Det skulle kunna tyda på att dessa kanaler är föränderliga med omvärlden och tittar 

otroligt mycket på tittarnas behov. Vid tidigare teorier kring öppna och slutna system menar 

Grunig (1992) att öppna organisationer lätt ser nya konkurrenter, men även nya möjligheter för 

den egna organisationen. Organisationen kan då arbeta hårt med systematisk planering för att 

svara och även försvara sig med och mot samhället och dess behov. Organisationen som är öppen 

skapar en nära relation med en grupp av mottagare som vill nås. Det skulle kunna tyda på att TV3 

och Kanal 5 kan ses som öppna system då de har en stor vilja att förändra och förbättra sig för 

tittarnas behov.  

 

Östlund menar att SVT har som tradition att inte flytta eller göra om ett program ifall de går 

dåligt. Går ett program sämre än förväntat menar Östlund att SVT ökar trailningen och fördjupar 

kontakterna med media för att öka medvetenheten kring programmet. Därefter sker analyser om 

vad och varför fel val gjordes. Det kan tolkas som att SVT inte lever i ett lika öppet system som 

de kommersiella tv-kanalerna, eftersom SVT inte verkar vara lika måna om att attrahera fler 

tittare. Det skulle kunna tyda på en nackdel i SVT:s arbetssätt. Känslan av att SVT inte bryr sig så 

mycket om tittarnas behov förefaller sig påtagligt då det tyder på att de inte lyssnar på vad tittarna 

vill ha, utan kör sitt race som de alltid har gjort. Det behöver inte betyda att SVT är så, men 

genom Östlunds svar kan det förefalla sig så vara. I teorin vi har lärt oss tidigare att ett arbete i ett 

slutet system går allt långsammare och inte är till organisationens fördel då allt måste informeras 

tydligare samt i flera steg. I det långa loppet kan det tänkas att SVT långsamt halkar efter sina 

konkurrenter då de alltför plikttroget håller vid att inte se till tittarnas åsikter genom att inte ändra 

i sina programutformningar.  

  

Studiens tre valda program skiljer sig väldigt mycket åt i profileringen och vilka typer av 

personer som har valts att ta fram och profilera. Det är synnerligen påtagligt att personernas liv 

väldigt olika. Det skiljer oceaner mellan Fruarna, Morgan, Rose-Marie & Kjell och ungdomarna i 

Ung och Bortskämd. Ett tecken på det är exempelvis Ullareds-Morgan som är raka motsatsen till 

Anna Anka och alla de andra Hollywoodfruarna. Hollywoodfruarna lever ett liv i lyx och flera är 

gifta eller lever i förhållande med män som är väldigt kända och glider på den vågen. Morgan bor 

däremot i en liten by i Sverige, där han arbetar i lagret på ett varuhus.  

 

Ungdomarna som deltar i programmet Ung & Bortskämd lever ett liv som inte så många 

ungdomar gör. De står upp och menar att det inte är det minsta konstigt att inte behöva städa, 

eftersom det gör deras föräldrar åt dem. Det kan tolkas som att samtliga personer visas på olika 

sätt, dels för att skapa en egen bild men också från att särskilja sig från andra program. Teorin tar 

upp differentiering som ett positivt sätt att särskilja sitt erbjudande från konkurrenterna där 

differentiering kan byggas på en stark varumärkesidentitet där man skapar ett försprång till 
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konkurrenterna. I det långa loppet kan det säkerligen skapas tydligare differentieringar då kanaler 

vill särskilja sig med sina program. Allt för att tas som ett eget varumärke och inte 

sammankopplas med konkurrenten.  

 

Det förefaller sig vara att programmen i sig är väldigt olika, trots att de skildrar människors 

vardag.  Det skulle kunna tolkas som att Hollywoodfruar och Ung & Bortskämd skapar en större 

”snackis” än Ullared, då Hollywoodfruarna och ungdomarna sticker ut och profilerar sig på ett 

annat sätt än exempelvis Morgan. Hollywoodfruarna och ungdomarna skäms inte över deras 

shoppingvanor, dyra och påkostade intressen och resor, medans Morgan ses som mer lågmäld 

person och håller sig på sin kant. Hollywoodfruarna och ungdomarna i Ung och Bortskämd har 

dessutom väldigt starka åsikter och är inte rädda för att sticka ut.  

 

På så sätt skapar de sina personliga varumärken och vad de står för. Samtidigt skapar alla dessa 

karaktärer en historia kring sig själva och vad de gör. Kring teorier inom storytelling menar 

Dennisdotter (2008) att storytelling skapar uppmärksamhet kring organisationer, eftersom en bra 

historia väcker intresse och skapar diskussion. Detta är något vi verkligen håller med om och 

menar att samtliga tv-kanaler har lyckats, eftersom alla dessa program har varit omdiskuterade 

och väckt känslor hos tittarna. Det förefaller sig vara att effekten av dessa typer av program kan 

ge både positiv och negativ respons. Det tyder på att det kan bli en väldigt stor skillnad genom att 

gå ifrån att vara vilken person som helst till att bli rikskändis och omdebatterad i hela Sverige.  

 

Genom att vara med i den här typen av program skapas det åsikter och diskussioner. Det har 

säkerligen personerna i programmet alla gånger inte har tänkt på. Samtliga respondenter betonar 

vikten av att välja rätt personer. Det är någonting som ses som synnerligen viktigt. Framförallt för 

personernas skull så de klarar av den stora pressen från media och övriga samhället men också för 

programmet, kanalen och organisationens skull. Det förefaller sig vara en stor chansning att 

profilera människors vardag inför svenska folket då reaktioner alltid kommer, både positiva och 

negativa. I det långa loppet kan det tänkas att valet av rätt personer blir mer viktigt då dessa 

personer allt mer förknippas med programmet och kanalen. 

 

5.3 Kvalitativa innehållsanalyser på webbplatser och filmklipp 

Här nedan presenteras innehållsanalyserna uppdelade efter varje tv-kanal. I varje analys ingår 

även analyser på utvalda filmklipp från programmen. 

 

5.3.1 Ung och Bortskämd: http://svt.se/2.130999/ung_och_bortskamd 

När man kommer in på SVT:s webbplats möts man av mycket nyheter, både inrikes och utrikes. 

Webbplatsen har mycket text och innehåller mycket information. På startsidan finns det ingen 

länk eller klar hänvisning som tar besökaren direkt till Ung och Bortskämds egen programsida. 

För att enklast hitta till Ung och Bortskämds egen sida, kan man därför gå in under fliken 

”program a-ö” och leta upp programmet i listan. Där står programmen i bokstavsordning och kan 

lättare letas upp. Första intrycket av Ung & Bortskämds webbplats är att den upplevs som väldigt 

rörig och ostrukturerad. SVT:s ursprungliga webbplats upplevs inte alls på det sättet, vilket tyder 

på att programsidan inte följer SVT:s vanliga mall. Ung och Bortskämd verkar leva sitt eget liv, 
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och har egna mallar och strukturer för bilder och texter. Det är synnerligen påtagligt att 

programmets webbplats har andra färger än SVT:s ursprungssida, vilket i sin tur kan skapa en 

distansering mellan SVT och programmet. Om man enbart ser Ung och Bortskämds webbplats, 

finns det inte något som associerar tillbaka SVT, vilket kan vara negativt.  

 

Det känns tydligt att SVT försökte designa webbplatsen utefter en yngre målgrupp, då den 

innehåller många olika färger, mönster och symboler. Det ger nästan ett lite barnsligt intryck. 

Som besökare kan man klicka sig vidare genom olika flikar, även dem står i olika former och 

färger. Exempelvis har man designat fliken med ”information om deltagarna” som en röd mun 

med en röd fond. Tanken kan säkerligen vara att webbplatsen ska upplevas som lite roligare, men 

istället känns det hela krystat. Dessa ansträngningar kan upplevas som att det har blivit för 

mycket, vilket gör att budskapet inte når fram och istället faller platt.   

 

Deltagarnas bilder är placerade längst upp i guldramar, vilket kan tyda på att man ville förstärka 

intrycket av deltagarna som lite finare och bortskämda. Ungdomarnas vanor och bortskämdhet 

ville SVT säkert förstärka genom valet av färger och design på webbplatsen. På förstasidan för 

Ung och Bortskämd har SVT presenterat samtliga deltagare med foton längst upp på sidan. Man 

ser även olika flikar till vänster där man kan få mer information och fördjupa sig om programmet 

och profilerna. Om man klickar sig vidare på flikarna kan man få svar på frågor från forskare, 

delta i olika ”quiz” och frågesport samt kommentera programmet och lämna åsikter. Det finns 

många upplagda filmklipp som man kan titta på, särskilt flera intervjuer med deltagarna som inte 

visas i tv samt bortklippta scener. Hela program finns också utlagda ifall man missade dem när de 

sändes på tv.  

 

Många citat från profilerna framställs stort på webbplatsen, till exempel ”Gud vad jobbigt det är 

att jobba!” och ”Om mina föräldrar skulle säga nej skulle jag bli arg!”. Citaten sticker ut och 

lockar till läsning. Citaten är skrivna väldigt provocerande, vilket gör att många läsare reagerar 

och läser dem.  Överlag finns det mycket bilder, färger och rörliga klipp på Ung och Bortskämds 

webbplats. Det finns dock ingen större koppling till SVT och deras igenkännighet på sidan, 

endast SVT:s logotyp och programtablå som ligger längst upp i mallen. Det finns ingen symbolik 

med SVT i stora drag. Bilderna på webbplatsens sida är lila, röd, gul, blå, rosa, vit mm. De 

många färgerna och typsnitten kan upplevas som något förvirrande, då det blir mycket 

information på en gång.  

 

Analys av filmklipp 

För att hitta filmklippen är det lättast att gå in på Ung & Bortskämds programsida och klicka på 

knappen ”Se program och klipp”. Där finns samtliga program, men också bortklippta scener och 

extramaterial. Klippen är sorterade efter program för tillgänglighetens skull. Allt känns väldigt 

pedagogiskt och lättillgängligt. Man behöver inte trycka fram och tillbaka, utan man är kvar på 

ursprungssidan hela tiden, vilket underlättar om man vill titta på många klipp. SVT Play finns 

också ifall man vill använda sig av den. SVT Play är uppdelad i ”hela program”, ”deltagare”, 

”extra material” och ”vad hände sen?”. Kategorierna gör det lätt att hitta och det är strukturerat.  

På webbplatsen framkommer det ingen information kring antal personer som har sett klippet, och 
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det går heller inte att kommentera klippet. Filmklippet som vi har valt att presentera och 

analysera heter ”Det här är inte mänskligt” och är 56 sekunder långt. Klippet är en bortklippt scen 

från avsnitt 6 som sändes den 13 december 2010. Deltagaren Daniel Afshinnejad blir intervjuad 

där han berättar att han nu lever på 40 kr om dagen istället för 80 kr. Han tycker att det är 

jättejobbigt, svårt och känner sig som ett gatubarn. Han menar att det här måste strida mot 

någonting, eftersom han inte känner att situationen är mänsklig.  

 

Hur ska jag klara mig med 40 kr om dagen? Det är alldeles för lite! Som person behöver man vissa saker för att 

klara sig, som till exempel avokadomasker, och det har jag inte råd med nu! – Daniel Afshinnejad 

 

Daniel avslutar intervjun med att säga:  

Jag kan inte ens prata om det.  

 

Det är synnerligen troligt att rubriken lockar intresse och nyfikenhet till att veta vad som inte är 

mänskligt. Det kan tyda på att klippet kan locka fram provokation då tittarna reagerar och blir 

upprörda. Harvey (2009) menar att dramaturgi ses som en stor och viktig del av reality-program. 

Det är högst påtagligt att klippet förmedlar en hel del känslor. Daniel är upprörd och tycker det är 

jobbigt att leva på 40 kr per dag. Det märks tydligt att han är frustrerad. Som tittare är det säkert 

troligt att andra känslor blossar upp. Som tittare kan säkerligen empati uttryckas men säkerligen i 

större utsträckning irritation då en vuxen person ska vara självständig och kunna klara sig själv.  

 

Dock är fascinationen stor då upplevelserna är stora att de verkligen lever i sin egna lilla värld, 

helt utan verkligenhetsuppfattning. Dessa personer kan säkerligen ses som extremer eftersom det 

inte är särskilt vanligt att inte kunna ta ansvar och leva självständigt när man är i vuxen ålder. 

Med största sannolikhet skapas en fascination. Lönn och Löhman (2000) menar att den moderna 

människan har idag väldigt stort behov av olika varumärkesvärden i sin självförstärkning. 

Ansträngningar för att förtydliga den personliga identiteten och varumärket blir allt större för 

människor. I klippet kan Daniel säkerligen profileras som otroligt bortskämd, där han tycker att 

han behöver vissa saker och ger avokadomasker som exempel. Något en vanlig människa inte 

behöver för att klara sig.  

 

Vår respondent Björn Östlund, SVT, pekar på vikten av att välja rätt personer som är bortskämda, 

annars blir det inget program. I klippet framstår deltagarna som otroligt bortskämda och tycker att 

det är jobbigt att leva på 40 kr om dagen. När Daniel uttrycker sin frustration och avslutar med att 

han inte kan prata om det, kan det med all säkerhet upplevas som skrattretande. Det hela 

framställs väldigt komiskt och tanken slår oss att ”är det här verkligen på riktigt?” då det känns 

väldigt fejkat och påhittat.  

 

Dock kan känslan ges att det hela kan vara väldigt förstärkt, som tittare kan det med all säkerhet 

kännas som en bluff då det hela inte känns på riktigt och äkta. Genom att Daniel profileras på ett 

visst sätt, påverkas också hans personliga varumärke. Eftersom det säkerligen kan upplevas som 

oäkta och påklistrat påverkas också det personliga varumärket. Werner (2006) menar att 

budskapet är av betydande del vid varumärkesbyggande. Det är viktigt att vara ärlig och tydlig i 
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allt man kommunicerar ut. Oavsett vilka situationer budskapen gäller, måste de tydligt avspegla 

de individuella värderingarna hos personen, annars kommer man inte att uppfattas som trovärdig. 

Det skulle kunna förefalla sig vara att det personliga varumärket påverkas då det visas på ett visst 

sätt som inte känns äkta. Det i sin tur kan säkerligen påverka programmet och även kanalens 

varumärke då det är kanalen som står bakom programmet. Senare kan kanalen säkerligen tolkas 

som oäkta och påklistrat. 

 

 
Bild 10: Ung och Bortskämds webbplats 

 

5.3.2 Hollywoodfruar: http://tv3.se/svenska-hollywood-fruar 

När man öppnar TV3:s webbplats möts man av stora rullande bilder på aktuella program. Klickar 

man på bilderna länkas man automatiskt vidare till TV3 Play för att se det aktuella programmet. 

Programmen som profileras på startsidan byts ut beroende på veckodag och vilka program som är 

aktuella just den dagen. För att enklast ta sig vidare till Hollywoodfruarnas programsida, klickar 

man på programfliken till vänster. Där finner man Hollywoodfruarna bland ”aktuella program”. 

Man kan även leta efter programmet i bokstavskategorierna. På Hollywoodfruarnas egen 

programsida möts man av profilbilder av fruarna längst upp. Bilden av fruarna ger ett glatt och 

varmt välkomnande till sidan. Hemsidan är överlag strukturerad och lättläst. Man kan hitta 

information om fruarna som känns personlig och lite som ”bakom kulisserna”. Där får man reda 

på mer personliga saker om dem än vad som visas i tv.  

 

Sidan är uppbyggd med enkla och korta budskap som lockar till läsning och skapar intresse. 

Fokus ligger på fruarna och det är dem som kommer till tals på webbplatsen. Budskapen är 

formulerade på ett lättsamt sätt som ska upplevas som roligt. I flera fall finns den journalistiska 

berättarrösten för att skapa intresse. Flera uttalanden av fruarna är också publicerade, exempelvis 

”En kvinna som inte älskar Chanel är ingen kvinna”. Det skulle kunna upplevas som 

provocerande, vilket gör att det sticker ut. Det kan kopplas till vad vår respondent Lagerbäck sa i 

intervjun, då han menar att det inte finns någon anledning till att skildra det som är tråkigt och 
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trist, eftersom TV3 arbetar med underhållning. Fruarna profileras på olika sätt och har även fått 

olika utrymme. Maria Montazami är den som har fått störst medieutrymme, medan Isabel är den 

som har fått minst. Hollywoodfruarnas förstasida är väldigt associerad till TV3 och 

huvudwebbplatsen. Den skapar en igenkänningsfaktor och följer stilen som TV3 har på sin 

webbplats. Det gör att den känns lik och länkad till TV3:s ursprungliga webbplats. Fruarnas sida 

följer TV3:s stil när det gäller mallar, bildstorlekar, typsnitt med mera. Sidan är väldigt ljus, har 

vit bas och är utan massor av onödiga saker som stör ögat.  

 

De tre färger som är återkommande är blå, rosa och gul i speciella nyanser som förknippas med 

TV3. Det är säkerligen ett tecken på att sidan ska upplevas som stilren. Det tyder även på en 

igenkänningsfaktor, då det kan upplevas som väldigt enat och genomtänkt av TV3. Det är tydligt 

att TV3 satsar mycket på grafik och visuella bilder för att skapa intresse för fruarna. Det finns 

många stora bilder och videoklipp som symboliserar fruarna. Webbplatsen är väldigt uppdaterad 

och ny information om programmet publiceras varje dag. Det aktuella programavsnittet finns 

tillgängligt på hemsidan efter att varje avsnitt har sänts i tv. Det gör att sidan känns väldigt 

levande och det lockar att besöka sidan varje dag, eftersom det kommer upp något nytt hela tiden.  

 

Analys av filmklipp 

För att enklast hitta filmklipp på TV3:s webbplats, kan man gå direkt in på ”TV3 Play” från 

startsidan. Där söker man i kategorierna efter det program som man vill se mer och hitta 

extramaterial om. Sedan kan man välja att se hela program av serien eller se korta filmklipp som 

är gjorda för hemsidan. När vi letade upp Svenska Hollywoodfruar visade det sig att TV3 inte har 

lagt upp några filmklipp från säsong två och tre. Det finns endast material från säsong ett, vilket 

gjorde att vi blev tvungna att analysera ett äldre klipp. Det kan anses negativt att det inte finns 

mer uppdaterade klipp på ett sådant pass populärt program. Dessutom fanns det bara ett fåtal 

klipp från säsong ett att titta på.  

 

Det i sin tur påverkar besökarnas förväntningar på webbplatsen, då man inte känner sig särskilt 

utvald och kan se extramaterial från sin favoritserie. Det går emot vad vår respondent Max 

Lagerbäck berättade för oss i intervjun, då han menade att de alltid arbetar med att lägga upp 

extramaterial på TV3 Play. Filmklippet som vi har analyserat heter ”Utseendefixering” och är 4 

minuter långt. Klippet handlar om den stora betydelsen för fruarna av att se bra ut, perfektionen 

och den utseendefixering som existerar bland kändisar i Hollywood. Klippet visar att 

utseendefixeringen är det som fruarna har gemensamt. Anna Anka intervjuas först och berättar 

om hur hon tänker på utseendet och bryr sig om hur hon ser ut.  

 

Kroppen och utseendet är väldigt viktigt för mig, dels för att jag och min man är i rampljuset och alla ögonen går på 

mig. Folk bryr sig inte om vad du har åstadkommit eller gjort i ditt liv, utan här i Hollywood tänker de på hur du ser 

ut och vilka kläder du har på dig. – Anna Anka 

 

Anna Anka säger att hon vill se bra ut och inte skämma ut sin man, hon vill att han ska vara stolt 

över henne: 

 

Trycket i Hollywood är att man alltid ska se bra ut, sen är jag också som en trofé för min man, och hade jag haft en 
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stor rumpa och en jättetråkig kropp, så hade det blivit pinsamt för honom att ta med mig. – Anna Anka 

 

I klippet framställs det hur vanligt det är att spruta in botox, att snabbt och enkelt ta bort rynkor 

och göra plastikoperationer. Maria Montazami är en av fruarna som har testat botox flera gånger. 

Hon anser att det är väldigt viktigt att se bra ut på bild. 

 

Jag har en rynka mellan ögonen som gör att jag ser så sur ut på kort. Lägger man in lite botox där mellan, så 

försvinner den. Jag har inte gjort mycket research om det är farligt, men jag tar den chansen. Jag lever hellre ett lite 

kortare liv och ser bra ut. – Maria Montazami 

 

Klippet kommunicerar ut ett budskap om att utseende går före allt annat och att det är vardagsmat 

att lägga sig under kniven för en plastikoperation. För fruarna är det viktigare att se bra ut, än att 

ta säkerheten i första hand. De väljer hellre att leva ett kortare liv som snygga, än att leva med 

sina rynkor eller andra skråmor. För oss i Sverige känns det som en helt annan verklighet, vilket 

gör att klippet lockar till att ses. Det är tydligt att det finns ett helt annat synsätt och kultur i 

Hollywood som kan uppröra människor som ser klippet. Det skapas en fascination med fruarna, 

det är en miljö som vi inte är vana att se. Att göra en plastikoperation i Hollywood verkar vara 

lika vanligt som att gå till frissan här i Sverige. En expert uttalar sig även i klippet och intygar om 

att det verkligen går till på det här sättet i Hollywood. Det stärker trovärdigheten i klippen om att 

fruarna har dessa åsikter i verkligheten, och att det inte är spelat för programmet.  

 

Gildin (2001) menar att reality-tv har blivit så pass populärt, eftersom verkligheten hos andra 

människor ses som väldigt spännande och har ett högt underhållningsvärde. Människor med olika 

livserfarenheter skapar upplevelser och känslor. Det kan kopplas till fascinationen hos de svenska 

tittarna av att följa Hollywoodfruarna. Det skapas ett intresse hos svenska folket att se avsnitten, 

eftersom fruarna lever på ett helt annat sätt än i Sverige och man vill veta mer om den här 

utseendefixeringen. Fruarna och deras åsikter känns på något sätt så långt bort från vår verklighet 

som man kan komma. Klippet skapar många olika känslor, och kan provocera fram både positiva 

och negativa åsikter.  

 

Det är Anna Anka och Maria Montazami som profileras i klippet, mycket beroende på att de har 

blivit de två största och populäraste karaktärerna i serien. De profileras som näst intill besatta av 

att se bra ut och de kan göra allt för att bevara ett ungt och snyggt ansikte. De vinklas även hur 

”amerikaniserade” de har blivit, i och med att de tänker och agerar som de andra kändisarna i 

Hollywood. De har en helt annan verklighetsuppfattning än oss andra och det känns som att de 

inte har kontakt med den övriga verkligheten och världen. Klippet förtydligar i vilken ”bubbla” 

de lever i, så långt från oss andra man kan komma. Allt i deras liv kretsar kring utseende och att 

göra deras män stolta.  

 

Werner (2006) intygar att om man vill skapa ett start personligt varumärke, är budskapet och 

ärligheten viktigast. Det gäller att vara trovärdig i allt man kommunicerar ut och alltid utgå från 

sina egna värderingar. Vårt valda klipp på fyra minuter gör att en tittare snabbt kan få en 

uppfattning om karaktärerna och skapa sig en bild av dem. Karaktärerna i serien har själva valt att 
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kommunicera ut den här bilden av dem till tittarna.  De har skapat sina egna personliga 

varumärken och personligheter genom den bild de kommunicerar ut i klippet. Det går inte att 

kommentera klippen på TV3:s hemsida, men klippet har utan tvekan framkallat reaktioner på 

nätet.   

 

 
Bild 11: Hollywoodfruars webbplats 

 

5.3.3 Ullared: http://kanal5.se/web/guest/ullared 

När man öppnar Kanal 5:s webbplats får man av ett professionellt intryck och man möts av 

mycket stora bilder. Till vänster finns det några snabbknappar där man enkelt kan hitta till Kanal 

5:s populäraste program. Där ligger även Ullareds logotyp som med ett klick tar besökaren vidare 

till Ullareds webbplats.  

 

Ullareds webbplats ger ett väldigt glatt intryck och besökaren möts av två av seriens populäraste 

karaktärer längst upp. Ullareds webbplats är designad med färgerna blått och gult, och symbolen 

som finns relaterad är blommor. Det ger automatiskt upplevelser och associationer till svensk 

sommar, glädje och lycka. Färgvalet var säkerligen ett genomtänkt val, eftersom det ger en 

väldigt svensk association. Hit kan tidigare uttalanden av Panas kopplas, då han menade att 

Ullared associerar till det lyckliga ”rekordSverige” som fanns på 70/80-talet. Tidigare teorier 

kring varumärkesbyggande och sinnesmarknadsföring menar att organisationer försöker nå 

konsumenter på ett djupare plan och skapa sinnesutryck. Idag behöver organisationer hitta in i 

den mänskliga hjärnan med hjälp av sinnestrategier för att bli framgångsrika. Ullareds webbplats 

tyder på att Kanal 5 har använt sig av det. 

 

Webbplatsen är bra strukturerad och material går lätt att hitta då det finns fyra underrubriker med 

flikar. Det finns många budskap och funktioner som livar upp sidan och gör besökaren delaktig. 
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Det finns till exempel olika frågor, quiz, forum och röstningar som engagerar besökarna. Man 

kan även skriva brev till karaktärerna och få svar på sina frågor. Webbplatsen innehåller mycket 

filmklipp och extramaterial som ska kännas exklusivt och lite som ”bakom kulisserna”. Det kan 

vara allt från att Morgan ska gå till frisören och klippa håret, till att få veta mer om hur 

Skandinaviens största varuhus fungerar. Budskapen på Ullareds hemsida skiljer sig från de andra 

webbplatserna, då dessa inte upplevs som provocerande.  

 

Istället har budskapens fokus lagts kring en uppmuntring till att fortsätta se Ullared i vår. Det 

mesta på webbplatsen handlar om att det blir en ny säsong av Ullared, att Kjell och Rose-Marie är 

tillbaka och att man inte kan få nog av karaktärerna i Ullared. Det är ett stort promotande om att 

serien fortsätter under 2011. Liksom de andra webbplatserna uppdateras denna ofta, minst en 

gång i veckan. Ny information om programmet publiceras ofta i samband med att programmet 

visas på tv. De aktuella avsnitten publiceras på under fliken ”play” där man kan se programmet 

och olika klipp. Fakta och information uppdateras kontinuerligt vilket gör sidan mer levande. 

 

Analys av webbklipp 

För att finna olika webbklipp och hela program från Ullared är det lättast att gå in på Ullareds 

programsida och gå in på ”Kanal 5 play”. Som besökare lotsas man då till Kanal 5:s Play-

funktion som endast är inriktad på Ullared. Där finns samtliga avsnitt från säsong 2 av Ullared, 

samt en stor mängd klipp från programmen. Klippen visar olika och utvalda bitar från 

programmen under säsong ett och två. Sidan är pedagogiskt uppbyggt och det är lätt att hitta vad 

man söker. På sidan har programmen och klippen även kategoriserats in i ”senaste”, ”mest sedda” 

och ”gillade”. Det underlättar sökningen, då det finns olika kategorier att leta i. Det framkommer 

inte hur många personer som har sett klippet. Programavsnitten eller klippen är däremot kopplade 

till facebook så man kan ”gilla” programmet, det syns då senare på sin egen facebookprofil. 

Programmet går även att kommentera. Detta klipp har ingen ”gillat” eller kommenterat.  

 

Klippet vi har valt att presentera och analysera heter ”Morgan shoppar” och är 2 minuter och 19 

sekunder långt. Klippet är ifrån säsong 1 avsnitt 3 och sändes den 16 november 2010. Här får 

tittarna följa Morgan som shoppar på Gekås på sin lediga dag. Han går runt i varuhuset och 

handlar lite av varje, exempelvis godis, en skiva där han väljer bland svenska artister som 

Gyllene Tider, Ted Gärdestad, Tomas Ledin med flera. Han tittar även på en skjorta som verkar 

falla honom i smaken. Morgan berättar även att han trivs bra på Gekås och har inga problem att 

handla på sin lediga dag.  

 

Jag tänkte se om jag hittar någon skiva, kanske Tomas Ledin, Ulf Lundell eller Gyllene Tider. Kanske Ted 

Gärdestad. Jag tycker det är kul att gå på Ullared, även om det är min lediga tid. Jag tillbringar nästan hela mitt liv 

här, det är min identitet. – Morgan 

 

Morgan berättar att det alltid finns ett intresse när han berättar att han jobbar på Ullared: 

 

När jag berättar det så brukar många människor minnas tillbaka till 70-talet när de var på Ullared för att handla, 

hur stort det är, den stora omsättningen med mera. Det är något som man lätt kan prata om öppet. – Morgan 
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Det hela knyts an som väldigt folkligt och minnesvärt. Respondent Panas talar mycket om vikten 

av att visa Ullared som folkligt och menar att det finns en inneboende association till Ullared som 

väldigt svenskt och för tankarna tillbaka till det glada 70- och 80-talet. Kopplingen till Panas 

åsikter och klippets budskap är väldigt enhetligt. Morgan vinklas som lugn, snäll och sympatisk. 

Han hälsar på flera personer när han går och handlar, han är igenkänd. Han upplevs som lågmäld 

och inte skytig utan ganska typisk svensk. Han är en person som det går ganska bra för utan att 

det sticker i ögonen på andra människor. Han profileras också som väldigt knuten till Ullared, 

han gillar verkligen stället och menar också att han spenderar en väldigt stor del av sitt liv här och 

att det har blivit en identitet av honom själv. Han har inga problem att gå dit på sin lediga dag och 

handla, det visar hur starkt knuten han är till varuhuset då han är på sitt arbete även på fritiden.  

 

Respondent Panas menar att Morgan är en bra symbol för Ullared då Ullared ligger lite 

undangömt men har en storhet, Morgan arbetar på lagret vilket också är ett arbete som är lite 

undangömt men han har en storhet i sin personlighet. Det länkas samman till en given och 

enhetlig bild av Ullared och Morgan. Morgan får frågan hur det är att vara där på sin lediga dag. 

Morgan menar att det är roligt att träffa jobbarkompisarna. Han upplevs säkerligen som väldigt 

ensam då han är på jobbet på sin lediga dag. Hade han inte varit ensam privat hade han säkerligen 

inte varit på varuhuset på sin lediga dag.  

 

Klippet förmedlar lugn och harmoni, ingen stress. Det hela känns väldigt folkligt när Morgan 

berättar om människors reaktioner när han säger att han jobbar på Ullared. Alla har en relation till 

Ullared vilket gör att reaktioner väcks. I klippet förmedlas det att det är mycket positiva 

reaktioner kring det.  Det knyts tillbaka till det folkliga som Dan Panas har sagt. Det hela kan 

ibland kännas som lite väl iscensatt då han väljer skivor och nämner endast svenska artister, allt 

för det folkliga kring Ullared. Det känns som ett genomtänkt steg att han skulle nämna just dessa 

stora svenska artister. Det hade med all säkerhet inte blivit samma sak om han hade sagt ett 

utländskt hårdrocksband.  

 

Att det blir så självklart och nästan lite för folkligt kan säkerligen göra att budskapet faller 

igenom och blir lite platt. Fombrun (1996) menar att förtroende ofta ses som en avgörande faktor 

till framgång. En stor del av en organisations anseende skapas genom samhället och framförallt 

medier. Ullareds anseende ses som starkt och profilerar sig som väldigt folkligt och svenskt. 

Genom att göra denna typ av program och profilera det som väldigt folkligt kan säkerligen ha för- 

och nackdelar. Fördelarna kan vara att det vinklas på rätt sätt och anseendet höjs. Nackdelarna 

kan vara att det blir för folkligt och krystat. Det i sin tur kan skada Ullareds anseende. I tidigare 

teorier har vi lärt oss att ett förtroende tar lång tid att bygga upp men kan rasa väldigt fort. 
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Bild 12: Ullareds webbplats 

 

5.3.4 Sammanfattningsanalys av webbplatserna 
Sammanfattningsvis kan man säga att det var relativt lätt att hitta programmen från den 

ursprungliga kanalsidan. Samtliga kanalsidor använder sig utav flikar som kallas ”Program” eller 

”Program A-Ö”. Där länkas man på ett enkelt och tydligt sätt vidare till det valda programmets 

webbplats. Samtliga kanalsidor länkar sina program i bokstavsordning vilket underlättar 

tillgängligheten.  

 

Under vår studietid på Mittuniversitetet har vi lärt oss att en organisationsprofil bland annat 

består av den visuella biten. Det är i form av logotyp, färger, symboler och design. Profilen är 

skapad för att uppnå vissa syften och skapa ett intryck hos människor. Första intrycket är något 

som ses som väldigt viktigt, eftersom webbplatserna måste attrahera besökaren positivt på en 

gång. Det är tydligt att våra valda webbplatser skiljer sig åt, framförallt i intryck, struktur, 

budskapsstrategier och utseende. Som vi förklarade ovan känns Ung och Bortskämds webbplats 

inte alls associerad med SVT och vad SVT står för. Det kan vara ett negativt tecken. Däremot 

känns Ullareds och Hollywoodfruarnas webbplatser genomarbetade och stilrena.  Trout (1985) 

menar att det handlar om att placera en produkt i människors tankevärd, att göra ett intryck och 

vara högst upp i människors medvetande.  

 

Det är synnerligen påtagligt att kanalerna har arbetat på olika sätt för att profilera sina 

nyckelpersoner. Kring Svenska Hollywoodfruar kan det tydligt upplevas att Maria Montazami är 

det stora dragplåstret. Informationen om henne är störst, då hon får störts utrymme på 

webbplatsen och syns mest. Även de andra fruarna profileras, men då ligger fokus på vad de gör i 

de olika programmen. Genom att kvinnorna profileras på olika sätt, då Maria räknar tofsar, njuter 

av livet och planerar fester, Agnes-Nicole ses som affärskvinnan och Isabel som kvinnan som 

inte är rädd för att säga vad hon tycker, kan det säkert uppfattas som provocerande. Samtliga 
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deltagare beskrivs som rika. Ord som ”extremt framgångsrik”, ”lyxig” och ”världsberömd” 

används ofta, vilket förstärker deras profilering som rika fruar. Den underförstådda avsikten 

känns provocerande, men skulle kunna tyda på att tanken kring profileringen var planerad så. Det 

kan kopplas till vad vår respondent Max Lagerbäck sa i intervjun, då han menar att TV3 vill visa 

det som sticker ut och utmärker. Genom att visa olika personligheter kan det vara ett tecken på att 

programmet får mer variation och liv. Det upplevs verkligen inte som tråkigt och monotomt.  

 

Ullareds profilering skiljer sig avsevärt från Svenska Hollywoodfruars. Ullared skulle kunna 

uppfattas som mindre provocerande, då det framställs mer lågmält. Profileringen ligger 

framförallt på Morgan och Boris. Morgan kan tydligt ses som det stora dragplåstret, eftersom en 

större del av texter, intervjuer och programpuffar handlar just om Morgan. Den tydliga 

profileringen kring Morgan som den lugna, duktiga lagerarbetaren syns tydligt på webben. 

Profileringen kring Boris kan tolkas som en trygg, ansvarstagande och lugn VD. Det tyder på vad 

vår respondent Jan Panas talade om, det vill säga vikten av att inte lägga allt fokus på en och 

samma person, då det hela kan falla.  

 

Det kan förefalla sig vara att Kanal 5 har en god vision om att ta fram olika personligheter, men 

det visar sig tydligt att det mesta fokus ligger på Morgan. På längre sikt kan det te sig att intresset 

kring honom dalar och att programmet tappar kraft, vilket i sin tur gör att kanalens anseende kan 

sjunka. I tidigare teorier kring anseende har vi lärt oss att när en organisations anseende ökar, 

skapas även högre förväntningar på organisationen. Det kan vara svårt att uppnå höga 

förväntningar, då dagens publik kräver allt mer. Därför kan det vara till en nackdel att den största 

fokuseringen ligger på Morgan.  

 

När det gäller Ung och Bortskämds webbplats, profileras samtliga ungdomar på ett liknande sätt. 

Alla är bortskämda, vill inte arbeta, tycker att det är jobbigt och tråkigt att städa och vill helst att 

någon annan ska ta ansvar för vad de gör. Det gör att samtliga deltagare ses på ett liknande sätt, 

vilket säkerligen kan ha både för- och nackdelar. Genom att ha många deltagare som är likadana 

kan programmet få en annan tyngd, eftersom många lever på det här unika sättet. Däremot kan 

det även ses som tråkigt om de inte vinklas på olika sätt. Vi ser att Svenska Hollywoodfruar har 

pengar och den extravaganta livsstilen gemensam, men de har ändå så pass olika personligheter 

och profileras på helt olika sätt. Det är tvärtemot Ung och Bortskämd, då man upplever att 

ungdomarna känns ganska lika personlighetsmässigt. 

 

5.5 Resultat av respondenternas svar om image 

5.5.1 Reality-trenden 2010 

Samtliga reality-serier har fått stor uppmärksamhet och blivit mycket framgångsrika under hösten 

2010. Nyckelpersonerna i programmen har genererat mycket intresse, både om sig själva och för 

kanalerna i sig. När vi intervjuade våra respondenter var vi väldigt nyfikna över hur kanalerna vill 

att svenska folket ska uppfatta dem, samt hur våra valda reality-serier har bidragit till att förstärka 

eller förändra den bilden efteråt. Att helt plötsligt få sådan mediereaktion och framgång för 

programmen är något alla våra respondenter säger sig upplevt som omvälvande men positivt för 
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kanalen.  

 

– Kanal 5 brukar uppfattas som en storstadskanal, häftigt och trendigt. Ullared däremot är ett väldigt brett och 

folkligt program med spännande karaktärer och inneboende humor. Det gjorde att programmet fick ett väldigt brett 

tittande och det var den första svenska produktionen som bröt miljontittarvallen på Kanal 5. Ullared har därför 

hjälpt Kanal 5 att bredda sin tittarbas. – Dan Panas, presschef på Kanal 5  

 

Panas framhäver att Kanal 5 är en underhållningskanal och att de vill uppfattas med orden 

”roligare tv”. Panas menar att Ullared lever upp till det, vilket gör det positivt för varumärket 

Kanal 5. Panas berättar att de samarbetar mycket med medier och försöker göra så raka 

införsäljningar som möjligt till dem. De promotar sig och Ullared och försöker sälja in det till 

kvällstidningar och dagspress. Han berättar att serien Ullared svarar upp till väldigt många frågor 

om relevans och varför tidningarna bör skriva om dem. Ullared var berättelsen om organisationen 

som gick bra i lågkonjunktur i Sverige, det var en positiv story om Sverige, programmet fick 

väldigt höga tittarsiffror etc.   

 

– Det är inte bara rätt sak och omtyckta program som fyller varumärket, utan varumärket består av mycket annat 

också. Det kan vara överraskningar, men även en eller annan chock också. Om man bara levererar det förväntade 

blir människor lätt uttråkade, därför behövs det ibland bjudas på lite krydda. – Dan Panas, presschef på Kanal 5. 

 

När vi pratar med TV3:s presschef Max Lagerbäck, berättar han att TV3 jobbar utifrån tänket 

”Starka känslor och Starka karaktärer” i deras tv-program och vill att det ska symbolisera dem 

som kanal. Han menar att det gäller att ha bra en magkänsla och se vad som ligger i tiden, men 

även kunna se vad publiken är intresserad av för att kunna leva upp till det. Han berättar att det 

handlar om att ta fram olika uttrycksformer för att hitta nya format som man är beredda att satsa 

på. Det finns en researchavdelning som tar fram nyheter utifrån deras program och profiler, som 

försöker ”pitcha” och sälja in det till redaktionerna. Lagerbäck menar att det i grund och botten 

handlar om att ha en bra nyhetsnäsa och ha bra program som genererar nyheter. TV3 jobbar 

mycket med redaktionell marknadsföring, det vill säga att förpacka olika nyheter och sälja dem 

till tidningar och media.  

 

– Vi vill att vår kanal ska utmärkas av starka känslor och att inte lämna någon person oberörd. Vi försöker att 

fokusera på det och ta in starka karaktärer när vi väljer profiler, program och programledare. Vi vill framförallt nå 

kvinnor i högre utsträckning än män, eftersom det har visat sig att mer kvinnor än män tittar på vår tv-kanal. – Max 

Lagerbäck, presschef på TV3. 

 

Lagerbäck berättar om den nya trenden med att se hur andra människor lever sina vardagsliv i tv-

rutan. Han påpekar att det behövs extremer som profiler i serierna, eftersom det blir mycket mer 

kittlande och spännande då. TV3 vill väcka uppmärksamhet och visa på något annorlunda än vad 

man har sett tidigare.  

 

– Hollywoodfruar är precis där vi vill vara med att skapa en ”snackis”. Anna Anka och Maria Montazami lämnar 

ingen oberörd och det är så vi vill ha det. Vi vill ha program som väcker uppmärksamhet i medierna och vi vill att 

folk ska prata om oss på kafferaster, luncher och allt möjligt. – Max Lagerbäck, presschef på TV3.  
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SVT:s projektledare Björn Östlund, som är projektledare för programmet Ung och Bortskämd, är 

nöjd över hur serien har lockat fler tittare till SVT. Han berättar att trenden med reality-tv även 

har kommit till SVT och att starka karaktärer i en dokumentär miljö är väldigt inne. Östlund själv 

arbetar med att övervaka vad produktionsbolagen tar emot och producerar och ser till att 

programmen blir just som SVT vill. Han sköter hela tiden kontakten med produktionsbolaget och 

ser till att det blir ett bra program som kan sändas i tv. Att arbeta med starka karaktärer var något 

de försökte ta fasta på när de ville beröra sina tittare och locka fler att titta på SVT.  

 

– Ung och Bortskämd når väldigt tydligt den grupp av människor som SVT har haft svårt att nå tidigare. Vi har haft 

en stor lucka i vår statistik när det gäller människor efter tonåren och fram till medelåldern. Genom programmet har 

vi lyckats fylla den luckan, eftersom Ung och Bortskämd använder sig av ett berättargrepp som de här grupperna 

söker sig till. – Björn Östling, projektledare för Ung & Bortskämd på SVT 

 

Östling påpekar att SVT gärna vill uppfattas som en mer spännande tv-kanal hos svenska folket, 

och han tror att Ung och Bortskämd är ett steg på vägen för att uppnå det. Han hoppas att effekten 

håller i sig, men att man aldrig kan vara säker eftersom debatten kan svänga åt många olika håll 

och trender kan snabbt vända. Det är även något som TV3:s och Kanal 5:s presschefer påpekar. 

Båda presscheferna menar att det har blivit en slags överetablering av reality-serier och att man 

lätt kan köra slut på dem. Det har gjorts alla möjliga varianter av serier i olika kanaler som har 

gjort livskraften på serierna kortare. Panas på Kanal 5 menar att frutrenden drog igång, men att 

den hade ganska kort brinntid. Han menar att Säsong ett av fruarna gick bra, men att det nu finns 

för många fruprogram i tv. Han påpekar att det krävs mycket för att lyckas i den här genren.  

 

Lagerbäck på TV3 håller med om att det har blivit en mättnad av att se på rika fruar. Inte just för 

att det är Hollywoodfruar, utan för att det har körts så många varianter av fruarna, både norska, 

danska och svenska Hollywoodfruar. Även Kanal 5 har sänt ”Skånska Hollywoodfruar” och TV4 

har gjort ”Ladies på Östermalm”. Lagerbäck menar att om någon tv-kanal gör något 

framgångsrikt, startas ofta andra liknande program i andra kanaler. Det kan göra att människor 

tillslut tröttnar på formatet och blir mättade av just den trenden.  

 

5.5.2 Starka åsikter och profiler 

Alla respondenterna är överrens om att ”reality-serierna” hör till en trend som har kommit till 

Sverige i höst. Kanal 5 och TV3 menar att det gäller att ha ett program som sticker ut, som visar 

åsikter och som därmed får höga tittarsiffror. Ett program som konstant har höga tittarsiffror 

skriver media gärna stora rubriker om, eftersom det alltid finns något intressant att skriva om. Det 

är dessutom den typen av människor som läser kvällspressen som annonsörerna vill nå. SVT 

arbetar på ett annat sätt än de kommersiella kanalerna, eftersom de drivs av Public Service. Alla 

respondenterna är överrens om att reality-serierna har fascinerat tittarna på ett inte minst 

annorlunda sätt och har bidragit till en annorlunda bild av tv-kanalerna.  

 

– Jag tror definitivt att profilerna i Ullared har påverkat Kanal 5 som tv-kanal. Vi har fått en bredare tittarbas, då 

många av Ullareds konsumenter som inte tittade på oss förut, har börjat titta på Kanal 5. Bilden av oss som 

storstadskanal tror jag har förändrats, och numera ser man oss som en mer bredare tv-kanal för hela landet. – Dan 

Panas, presschef på Kanal 5. 
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Panas berättar att Kanal 5 valde att göra programmet Ullared mycket på grund av den image som 

Ullared har i Sverige. Han menar att det finns ett kultvärde i Ullared, det är folkligt, man får 

många associationer av deras blå/gula logotyp och det finns en fascination i det. Kanal 5 behövde 

ett brett och folkligt program i deras programkoncept och Ullared och dess profiler levde upp till 

det. Kanal 5 ville rikta sig till en mer bredare grupp i landet och bredda imagen som de hade som 

storstadskanal. Ullared hade dessutom något speciellt och blev ett unikt fenomen, då varuhuset 

blev en samlande punkt för människor i lågkonjunkturen. Lagerbäck på TV3 berättar att de 

försöker hitta program och profiler som sticker ut och är annorlunda, men att de alltid måste 

hänga ihop med TV3:s varumärke och vad de står för.  

 

– Det är väldigt viktigt för oss att profilerna i serierna passar in i TV3:s varumärke. Vi väljer aldrig personer som 

inte harmoniserar med vårt varumärke. Vi gör alltid en grundlig research av varje tv-profil för att undvika att ta in 

fel personer som representerar oss. På så sätt påverkar profilerna tittarna på exakt det sätt som vi vill att de ska 

göra. – Max Lagerbäck, presschef på TV3. 

 

Trots det säger Lagerbäck att man aldrig kan veta och vara säker på att det är rätt personer för 

varumärket TV3 som har tagits in i programmen. När en serie har sänts gör man en utvärdering 

och då kan det hända att vissa personer försvinner medan andra tillkommer till serien.  

 

– Självklart har inte Hollywoodfruar försvagat vårt varumärke, utan snarare tvärtom, annars skulle vi inte ha 

fortsatt att göra fler säsonger av programmet. Konkurrensen har aldrig varit hårdare än idag och alla tv-kanaler 

satsar mer än någonsin. Det kändes väldigt mäktigt att fruarna och TV3 fick så mycket uppmärksamhet, både i media 

och på Internet och sociala medier. – Max Lagerbäck, presschef på TV3. 

 

Lagerbäck fortsätter att berätta att Hollywoodfruar blev urstark i de kvinnliga målgrupperna, det 

var främst kvinnor som valde att titta på serien. Det skapade en frutrend som senare har fått flera 

spin-offer, även i andra kanaler. Hollywoodfruar har utan tvekan varit en av TV3:s starkaste kort 

under hösten och profilerna har blivit favoriter hos tittarna och hållit i sig. Lagerbäck berättar att 

många nya människor började titta på TV3 tack vare Hollywoodfruarna. Det gav även spill till 

andra program, vilket gjorde att tv-tablån under hösten var väldigt stark och det bidrog till att 

stärka TV3:s varumärke. 

 

Östlund är inte säker på hur deras reality-serie har påverkat SVT:s image och varumärke. Han 

säger att några tittare kan tycka att det är ovant att SVT sänder ett program som Ung och 

Bortskämd, medan många har uppskattat programmet och tycker det är positivt för SVT. Många 

reaktioner från tittare har kommit in, bland annat med orden ”vad roligt att SVT gör något roligt 

(för en gångs skull)”. Östlund tycker att det är bra att SVT har kommit med ett nytt och 

annorlunda koncept.  

 

– Det finns många starka åsikter och reaktioner på Ung och Bortskämd, allt från att det är uppskattat till att många 

inte tycker att det passar att sändas i SVT. Vi tycker att vi har jobbat bra med programmet och att vi har tagit SVT 

ett steg längre, men fortfarande inom Public Services gränser. Vi ville skapa starka karaktärer och en ”snackis” 

runt programmet. Det är svårt att säga i dagsläget hur människors bild av SVT kommer att se ut efter att ha sett 

programmet. – Björn Östlund, projektledare för Ung & Bortskämd på SVT. 
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Både Panas och Lagerbäck säger att trovärdighet är en viktig del av reality-serierna. De menar att 

det är viktigt att skildra verkligheten och att inte skildra saker som profilerna i programmen 

vanligtvis inte gör. Samtliga intygar att programmen måste göras så spännande som möjligt, men 

att allt ska vara sant och ärligt. Det gäller att göra ett program som håller och går bra. Panas säger 

att det inte alltid är de bästa historierna som man sitter och skapar på en marknadsavdelning, utan 

det är organisationen och det vardagliga livet där som skapar liv åt berättelsen och att man inte 

ska tillrättalägga något.  

 

– Personerna i Ullared skapade en värme runt om sig, en enkelhet med budskapet att det är värt att göra resan dit. 

Programmet skapade en nyfikenhet runt den miljön och många åkte nog till Ullared just för att se om den bilden 

stämde. Personerna och programmet får inte vara konstruerat. Om programmet är spelat faller det väldigt snabbt, 

utan det måste vara ärligt och rätt. Varumärkesmässigt tror jag definitivt att det har påverkat Kanal 5 att det känns 

folkligt och äkta. – Dan Panas, presschef på Kanal 5 

 

.– Vi gör redaktionella val hela tiden, precis som i alla journalistiska verksamheter finns det en dramaturgi. Man gör 

val om vad som ska visas i avsnitt ett eller sex, eftersom det är underhållning som vi arbetar med. Däremot går det 

inte att göra våld på sanningen, utan det som visas är personernas verklighet och liv, inget är påhittat. – Max 

Lagerbäck, presschef på TV3.   

 

När det gäller SVT har debatten svängt åt många olika håll. SVT har letat profiler som har haft 

intresse av att stå framför kameran, men Östling påpekar att det inte rör sig om några 

professionella skådespelare.  

 

– Vi har varit noga med att välja människor som känns äkta, och inte dem som spelar en roll för att få vara med i tv. 

Sedan är det naturligtvis en förutsättning för medverkan av ett sådant här program att de verkligen vill synas i rutan, 

eftersom de kommer att få stor uppmärksamhet efter programmet. – Björn Östling, projektledare för Ung & 

Bortskämd på SVT.  

 

Lagerbäck på TV3 menar att det är människorna som bär historierna och händelserna i serierna, 

men att det är de starkaste karaktärerna som blir populära och sticker ut. Han säger att det är 

väldigt viktigt och att det är det som man hänger upp programmen på. Panas berättar att om man 

går ”all-in” på en speciell person, det vill säga att personen är själva programmet, finns risken att 

man har valt fel person och då faller man. Om man endast fokuserar på en speciell person är det 

lätt att programmet faller platt, ifall personen inte var som man hade tänkt sig. Panas tycker inte 

att man ska fortsätta att nöta på en speciell person och göra fler än två säsonger, för det håller inte 

i längde. Risken finns annars att man gör folk trötta på en sak och de blir mättade av den 

personen.  

 

5.5.3 Stor publicitet och framgång 

Det råder ingen tvekan om att hösten 2010 har tillhört reality-serierna i svensk tv. Programmen 

och dess profiler har ständigt varit omskrivna i media under hösten. Samtliga av våra 

respondenter är överrens om att serierna har lockat och engagerat en stor publik. Framgångarna 

för serierna och det stora medieomslaget har påverkat tv-kanalerna på olika sätt och vi var 

nyfikna att veta på vilka sätt.  
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– Det blev en väldigt stor skillnad för oss på TV3. Från att vi i vanliga fall sitter och ”pitchar” och säljer in 

program, till att vi blev totalt nedringda av media. Vår vardag blev annorlunda och precis tvärtom, och det handlade 

om att ge alla vad de ville ha. Vi såg till att Anna Anka blev tillgänglig och flög över henne till Sverige för att vara 

med på alla möjliga sätt och vis. – Max Lagerbäck, presschef TV3. 

 

Lagerbäck berättar att det var väldigt omvälvande att se reaktionerna från så mycket folk på 

Internet och i sociala medier. Facebook exploderade och vartannat inlägg och statusuppdatering 

handlade om just Hollywoodfruar. Han berättar att han aldrig någonsin hade sett något liknande 

om något program någonsin, och att det kändes väldigt imponerande. Det var först då han förstod 

vilken snackis deras program hade skapat och hur stort det hade blivit. Lagerbäck berättar att man 

kan tycka vad man vill om Anna Anka, men att hon inte lämnar någon människa oberörd. Han 

påpekar att det var precis det här man ville med programmet.   

 

Panas på Kanal 5 är också väldigt nöjd över framgångarna med Ullared och de positiva 

reaktionerna som programmet har fått för Kanal 5. Han berättar att man gärna vill fortsätta att 

hitta nya program, samtidigt som man vill fortsätta att göra Ullared-programmen. Kanal 5 har 

breddats i och med framgångarna av Ullared, vilket naturligtvis gör att man vill hitta likartade 

program. Panas berättar att de alltid utvärderar vad som gick rätt, om det är ett unikt fenomen 

eller om det går att göra om, om man kan göra på något annat sätt i en annan genre etc.  

 

– Vi samarbetade med medierna med budskapet ”Gör resan till Ullared”. För vår del är det en fascinerande 

berättelse i en fascinerande miljö som blev ett otroligt bra tv-program. Vi förklarade för journalisterna att det här är 

en positiv story om Sverige, en story som ni måste skriva om. Det gick väldigt bra och det var många tidningar som 

skrev om det. – Dan Panas presschef på Kanal 5 

 

För SVT ser kontakten med medier lite annorlunda än för de kommersiella tv-kanalerna. Östling 

berättar att de inte arbetar med traditionell marknadsföring, utan mer med PR och 

kommunikation. Eftersom de stöds av Public Service används inte annonsering och den typen av 

reklam.  

 

– Vi har jobbat på flera olika plan med hur Ung och Bortskämd skulle tas emot av tittarna, eftersom vi inte visste 

vilka reaktioner programmet skulle skapa. Vi hade förberett oss på att det skulle bli uppmärksammat och diskuterat, 

därför försökte vi vara så tillgängliga som möjligt för media. – Björn Östling, projektledare för Ung & Bortskämd på 

SVT. 

 

Sammanfattningsvis kan man helt klart säga att det var en omtumlade och positiv höst för tv-

kanalerna. Samtliga program har gått väldigt bra och efterlämnat precis den ”snackisen” som 

kanalerna hade för avsikt att skapa.  

 

5.6 Analys av respondenternas svar om image 

Porter (1993) talar kring konkurrensstrategier och menar målet med konkurrensstrategierna för en 

organisation i en bransch är att hitta en position i branschen, utifrån vilken organisationen bäst 

kan försvara sig mot olika konkurrenskrafter eller kan påverka dem till sin förmån. Det är tydligt 
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att det blir allt viktigare att följa trender och konsumenters önskemål i det stora mediesamhälle vi 

lever i idag. För tv-kanalerna gäller det att hitta nya idéer som uppmärksammar och lockar en stor 

publik att använda sig av deras varumärke och titta på just deras kanal. Eftersom det finns ett så 

pass stort utbud av reality-serier idag, måste kanalerna hitta vägar som sticker ut, som startar 

reaktioner och som lockar till en ”snackis”.  

 

Genom reality-serierna och deras nisch har tv-kanalerna skapat sitt varumärke och den bild som 

de förmedlar ut till svenska folket om sig själva. Det kan kopplas till vad respondenterna för de 

kommersiella tv-kanalerna berättade, att de inriktar sig på underhållning och att göra ”roligare 

tv”. Genom att se reality-serierna får man som tittare en ganska klar och tydlig bild av vad tv-

kanalernas varumärke står för och vad de vill kommunicera för bild av sig själva. Respondenterna 

förde liknande resonemang och berättade om vikten av att reality-serierna och dess profiler 

harmoniserar med vad tv-kanalerna och deras varumärke står för. Det resonemanget finns även i 

vår teori som handlar om personifiering, där vi tar upp att allt en person gör kommunicerar ut ett 

budskap.  

 

Det tar ganska lång tid att bygga upp förtroende och ett varumärke, men det kan rasa väldigt fort. 

För tv-kanalerna är det därför av stor vikt att vid en reality-idé arbeta inifrån och ut, det vill säga 

att tänka på kärnan och värderingarna i deras varumärke när de väljer hur de ska profilera och 

framställa sina valda nyckelpersoner. Det handlar om betydelsen av att förstå att varje reality-

serie sänder ut ett budskap till konsumenterna, ibland positivt och ibland negativt för varumärket. 

Idag är konkurrensen stenhård på marknaden och det gäller att ibland ta risker och våga överraska 

konsumenterna.  

 

Ullared bidrog till att uppfatta Kanal 5 som en mer folklig och bred tv-kanal, som följer vanliga 

människor i deras vardagliga liv i en liten ort i Sverige. Programmet skapade en värme och en 

enkelhet runt sig, som lockade en miljonpublik varje vecka och gjorde succé. Där tog Kanal 5 ett 

stort steg fram i sitt varumärkesbyggande. Hollywoodfruar i TV3 skapade en helt annan image 

kring TV3:s varumärke. Teorin stämmer in på respondenternas svar om betydelsen av att skapa 

långsiktiga relationer med konsumenterna. Konsumenterna har en stor makt idag om vilka trender 

och önskemål som finns högst upp på agendan, vilket kräver stora omvärldsbevakningar och 

skanningar av tv-kanalerna. Det är ett tecken på hur viktigt det är att skapa relationer med 

konsumenterna för att attrahera dem och på så sätt sätta konsumentrelationen i fokus. Samtliga 

respondenter intygar att de styrs mycket av konsumenternas önskemål och håller koll på trender 

utifrån det. Både Kanal 5 och TV3 är överrens om att det handlar om att se vad publiken vill ha 

och vilka känslor som är efterfrågade.  

 

SVT betonade att de inte var lika styra utav konsumenter, men genom att SVT valde att locka den 

yngre målgruppen att titta mer på SVT, tyder det på att även dem styrs av relationen till 

konsumenterna. Det visar att även SVT var måna om att följa efterfrågan som fanns i trenden 

med reality-serier. Precis som vi har berättat tidigare, är det viktigt för tv-kanalerna att 

differentiera sig med hjälp av olika profiler och program. I teorin kan man läsa om hur man kan 

skapa reaktioner och effekter och på så vis differentiera sig från andra. Program och profiler som 
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människor har åsikter om och som väcker känslor resulterar i en ”snackis” och blir samtalsämnet 

alla pratar om. Samtliga respondenter har intygat att avsikten med programmen var att skapa 

”snackis”. Det förefaller sig vara positivt, eftersom programmen på så sätt blir uppmärksammade 

och ökar kännedomen och intresset för tv-kanalerna. Det leder till att fler människor 

uppmärksammar programmen och börjar titta på dem. Detta styrks även av teorin, då Karaszi 

(2009) menar att det är bra att framställa personer som sticker ut lite extra, eftersom det skapar ett 

diskussionsämne i vardagen eller i bloggvärlden. Genom att något uppmärksammas blir det 

diskussioner och intresset höjs. TV3 påpekade flera gånger hur nöjda de var med att 

Hollywoodfruar skapade en ”snackis”. De menade att det var precis vad de ville ha.  

 

I resonemangen menar respondenterna att dramaturgin är viktig och att det skapar en spänning att 

följa vanliga ”svenssons” i deras liv. Samtliga respondenter menar att människor tycker om att se 

hur andra människor lever sina vardagsliv. Harvey (2009) menar att dramaturgin ses som en 

viktig del av programmen, vilket även tas upp av oss i teorin om reality-tv. Det kan kopplas 

vidare till storytelling, där man använder sig av berättande för att bygga och stärka sitt 

varumärke. Storytelling är väldigt relevant när man vill sprida ett budskap och kan användas på 

många olika sätt i kommunikation.  

 

Respondenterna menar dock att historierna om profilerna eller organisationerna ser väldigt olika 

ut beroende på vilka som berättar dem. Ifall exempelvis Ullared själva hade gjort programmet 

Ullared, hade det troligen sett annorlunda ut. Kanal 5 tog fasta i det fascinerande med köpcentret 

och använde sig av storytelling för att skapa en bra reality-serie, som samtidigt gynnade dem och 

stärkte deras eget varumärke. I diskussionerna kring framställningen av serierna, har tv-kanalerna 

talat om mycket tydligt för oss om vad deras kanaler står för, vilka ledord de arbetar utefter samt 

hur de arbetar. Dels för att hitta sin egen plats, men också för att kunna konkurrera mot andra 

kanaler och hitta sin nisch på marknaden. Enligt teorin och Dennisdotter (2008) är storytelling ett 

väldigt effektivt verktyg för att kommunicera ut idéer och skapa starka varumärken. Genom 

reality-serierna har tv-kanalerna själva skapat en historia om sin egen kanal. Historien om 

kanalen blir en egen form av storytelling som bidrar till en igenkänning och ett starkare 

varumärke.  

 

Trovärdighet var en punkt som vi resonerade med respondenterna om, och där skiljer sig svaren 

lite angående om en reality-serie nödvändigtvis måste vara verklig eller inte. Kanal 5 och TV3 

menar att det är otroligt viktigt för varumärket att vara ärliga och inte konstruera profiler utifrån 

ett manus. SVT kunde däremot inte ge oss något tydligt svar på om Ung och Bortskämd är ett 

konstruerat program, utan medgav endast att ”profilerna inte är professionella skådespelare”. 

Det finns en stor likhet mellan det respondenterna från Kanal 5 och TV3 säger gentemot teorin, 

vilket tyder på att trovärdigheten har en stor vikt i varumärkesbyggandet. Utifrån teorin har vi lärt 

oss att det gäller att vara ärlig och tydlig i allt man kommunicerar. Det är viktigt att handla på ett 

sätt som är konsekvent och som tydligt reflekterar de kärnvärden som personen och 

organisationen står för. Det är ett tecken på en god framgångssaga och de höga tittarsiffrorna som 

programmen har fått i höst.  
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6. Slutsatser 
Här nedan presenteras våra slutsatser utifrån studiens frågeställningar. 

   

Hur har nyckelpersonerna i tv-programmen valts ut och profilerats av tv-

kanalerna? 

Samtliga respondenter har uttryckt en vilja av att se något nytt i programväg. Dock skiljer sig 

åsikterna kring det första startskottet i satsningarna, där Kanal 5 ville ha något nytt och stort efter 

succén kring Färjan och satsade därför på Ullared, TV3 gjorde en mindre satsning då de var 

osäkra på programmets storhet och vara. SVT ville gå utanför sina vanliga ramar, samtidigt som 

de ville nå en målgrupp de hade problem med att nå.  

 

Samtliga deltagare i serierna har castats fram och castingen har skötts av ett produktionsbolag. 

Castingen kring nyckelpersonerna har dock tagits fram på olika sätt där Kanal 5 skiljer sig från 

TV3 och SVT. Kanal 5 och produktionsbolaget arbetade på plats med att ta fram människor som 

handlade på Ullared, samtidigt som urvalet av programmets nyckelpersoner, exempelvis Morgan 

skedde i en gemensam dialog mellan Kanal5 och Ullared. TV3 och SVT har arbetat på liknande 

sätt där castingen har gjorts av ett produktionsbolag. Både SVT och TV3 menar att de har arbetat 

brett och sökt stort för att ta fram de mest lämpliga nyckelpersonerna för programmet.  

 

Då programmen är av olika art och karaktär skiljer sig också profileringen kring 

nyckelpersonerna. Kanal 5 lade ner stor möda på att profilera en av Ullareds största 

nyckelpersoner på samma sätt som Ullared uppfattas. Teorier kring image menar att image är den 

bild konsumenterna och omvärlden har av organisationen samt att omvärldens image av en 

organisation är resultatet av omvärldens meningsskapande och tolkning av organisationens 

handlande. Kanal5 respondent menar att Ullared har en inneboende association av svenskt, 

undangömt men ändå en storhet och knytpunkt för Sverige och shopping. Genom att profilera en 

av Ullareds största nyckelpersoner, Morgan, som en lugn, svensk, lågmäld man med en storhet 

länkades bilden samman till en enhetlig och gemensam bild av Ullared. Den gemensamma bilden 

skapar också ett högt anseende som sedan byggs på och blir en uppåtgående spiral i takt med att 

organisationens image ökar. TV3 menar att de vill skildra något som är extravagant och att det 

inte ger någonting till tittarna att skildra något som är tråkigt, vardag och vanligt. Det måste helt 

enkelt sticka ut.  

 

TV3:s program har fler nyckelpersoner än Kanal 5, därför kan profileringen synas på ett tydligare 

sätt då det är flera karaktärer med i serien. Samtliga nyckelpersoner profileras som rika, har dyra 

vanor och lever ett liv i lyx. Därefter skiljer sig profileringen då Anna Anka sågs som den 

frispråkiga som retade gallfeber på Sverige, Päivi som den glada livsnjutaren, Maria som den 

tofsräknande hemmafrun som lever för sin familj samtidigt som Agnes-Nicole profilerades som 

den hårt arbetande kvinnan som ändå har tid för fest och glamour. Trots att nyckelpersonerna är 

flera har det helt klart bildats favoriter där Maria är klart störst och hennes varumärke har idag 

växt på enormt kort tid. Tidigare teorier kring personliga varumärken har lärt oss att man måste 

skapa en relation som väcker känslor för att vinna människors förtroende.  Det är något Maria har 
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lyckats med. SVT har i likhet med TV3 flera personer i sitt program. Där kan flera likheter kring 

TV3 program dras där nyckelpersonerna sticker ut på ett extravagant sätt som inte hör till 

vardagen och därmed skapar en reaktion och debatt i samhället. SVT program har nyckelpersoner 

som har en gemensam nämnare, de är unga och bortskämda. De lever ett liv utan att behöva ta 

något större ansvar gällande tvättning, städning och andra vardagliga ting som vuxna människor 

gör. Dock ser vi inte en lika tydlig profilering av dessa personer i programmet då de upplevs som 

ganska lika i sätt och beteende. I TV3 program är skillnaderna större kring nyckelpersonerna än 

vad SVT program är. Där bildar istället nyckelpersonerna en enad bild av sig själva som unga och 

bortskämda.  

 

Hur har programmen profilerats på tv-kanalernas egna programsidor på nätet? 

Samtliga program har profilerats stort på respektive hemsida. Programmen har ofta blivit 

publicerade i form av bilder, klipp och reportage på startsidan. Samtliga program har en egen 

hemsida som är kopplat till kanalsidan. Programsidorna skiljer sig i form, design och intryck.  

Kanal 5 har tydligt arbetat på den enhetliga bilden av det svenska och folkliga Ullared. Det är 

något som tydligt har noterats och upplevt på programsidan i form av val av färger, design, 

uttryck, bilder med mera. Den enhetliga bilden kan säkerligen ses som något positivt då det är 

samlat, enat och inte alls spretigt eller otydligt.  

 

Dock skiljer sig programsidan från den ursprungliga kanalsidan men det är ingenting som 

påverkar slutresultatet då det så tydligt visas och upplevs att arbetet kring det enhetliga budskapet 

är tydligt även på webben. Hemsidan är uppdaterad och relevant då ny information kring 

nyckelpersoner och program kontinuerligt publiceras. TV3 hemsida skiljer sig från kanal5 då de 

arbetar mycket kring det stilrena med få färger och kan ses som minimalistiskt. Svenska 

Hollywoodfruars programsida är väldigt lik och enhetlig med kanalsidan vilket skapar en enad 

bild av programmet och kanalen. Hemsidan är uppdaterad då informationen kring 

nyckelpersonerna kontinuerligt uppdateras samt ny information kring programmet och avsnitten 

kontinuerligt uppdateras och byts ut.  

 

SVT hemsida är den som skiljer sig markant från de kommersiella kanalernas hemsida. SVT 

startsida fylls av inrikes- och utrikesnyheter. Något som inte alls publiceras på Kanal5 eller TV3 

hemsida. Programsidan är kopplad till SVT hemsida men skiljer sig markant från startsidan. Här 

är det betydligt svårare att se varför skillnaden från programsidan till kanalsidan är så stor. Vid 

intervjun med respondenten för SVT framkom det att de ville upplevas som roligare och arbetade 

efter det konceptet även på hemsidan. Dock kan det hela upplevas som att arbetet kring att 

upplevas som roligare har fallit platt då SVT har försökt för mycket. Dock ses genomgående 

idéer kring färger, bilder och detaljer som positivt och väldigt relevanta för programmet då färger 

som lila, guld, orange samt guldramar kring bilderna som synligt och uppseendeväckande.  

 

Samtliga hemsidor har en egen play-funktion där man som besökare se avsnitten på internet. 

Även utvalda klipp är publicerade. Det skapar en utvaldhet som besökare då man får 

extramaterial som inte har sänts på TV. Det som skiljer TV3 markant från Kanal5 och SVT är 

den tydliga avsaknaden av extraklipp från programmen. För att hitta klipp måste vi gå tillbaka till 
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säsong 1. Det är något som är mycket förvånande då tittarna inte erbjuds någon extra information 

eller exklusivitet. Samtliga play-funktioner är uppdelade i olika kategorier och är väldigt bra 

strukturerat då det är lätt att hitta vad man söker. Flera playfunktioner erbjuder besökarna att 

kommentera klipp och avsnitt, som besökare kan man även ”gilla” avsnitt. Gilla-knappen är 

kopplad till facebook.  

 

Hur har programmen, enligt utvalda chefer på tv-kanalerna, bidragit till att stärka 

tv-kanalernas varumärke? 

Samtliga program har slagit stort under Hösten 2010. TV3 och Kanal 5 har här gemensamt att de 

visar flera säsonger där Ullared är inne på säsong 2 och Svenska Hollywoodfruar på säsong 3. 

SVT program är en nysatsning och har endast sänds under hösten 2010. Kanal 5 menar att de är 

en underhållningskanal med mottot är att leverera ”roligare tv”. Enligt Kanal 5 lever Ullared upp 

till mottot vilket bidrar till ett starkare varumärke. Då Kanal 5 hade en historia att berätta kring 

Ullared som organisationen som gick bra i lågkonjunktur i Sverige, det var en positiv story om 

Sverige och programmet fick väldigt höga tittarsiffror. En bra berättelse kan knytas an till tidigare 

teorier i storytelling som är ett effektivt verktyg för att kommunicera ut idéer samt skapa starka 

varumärken. En berättelse kan överföra budskap om en identitet och skapa en bild samtidigt som 

den tillför en känsloaspekt till konsumenten.  

 

TV3 menar att de jobbar efter mottot ”Starka känslor. Starka Karaktärer” och menar att Svenska 

Hollywoodfruar inte har försvagat deras varumärke utan snarare förstärkt det. Ett bevis på det är 

den fortsatta lanseringen av flera säsonger. Ytterligare bevis på det stora genomslaget är såkallade 

Spinoffer på Hollywoofruarna där lyxfruar profileras på olika geografiska platser i världen och 

Sverige. SVT menar att de inte kan se genomslaget och hur varumärket har påverkats då 

programmet i sig är väldigt nytt. Något som tydligt kan ses är de många reaktionerna och den 

stora debatten kring programmet. Något som syns tydligt är den stora delningen kring 

reaktionerna av SVT:s satsning. Antingen tycker man inte alls om programmet och menar att det 

inte passar SVT att sända den typen av programform till positiva reaktioner som tycker det är 

roligt att SVT sänder och gör något roligt.  

 

Andra effekter som ses efter framgångsrika program är samarbetet med medier och press. 

Samtliga respondenter har talat om vikten att vara tillgängliga för medier och press. TV3 såg en 

stor skillnad där de i vanliga fall tar kontakt med medierna och försöker sälja in nyheter. I fallet 

med Hollywoodfruar blev TV3 nedringda av medierna och intresset var enormt, även på sociala 

medier. Kanal5 arbetade tillsammans med medierna och lanserade idén kring att de måste göra 

resan till Ullared för att uppleva historien och fenomenet. SVT försökte i likhet med TV3 och 

Kanal5 att vara tillgängliga för media och den uppmärksamhet som programmet har fått.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att reality-trenden har varit stor under de senaste åren. Väldigt 

många kanaler har lanserat och visat reality-tv. Dessa tre program har slagit väldigt stort och fått 

enorm uppmärksamhet, både i samhället och i media. Genom att skapa ett program med starka 

karaktärer påverkar det kanalens varumärke. Detta har blivit ett nytt sätt att synas och det 

personliga varumärket för deltagarna i dessa serier påverkas enormt. Programmen, som bygger på 
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deltagarna, har blivit väldigt omdiskuterade och kända och då i sin tur blir också deltagarna kända 

och det personliga varumärket skapas och påverkas.  

 

7. Egna reflektioner 

Under studiens gång har vi verkligen fördjupat oss i ämnet. Det har ofta lett till frågor, 

funderingar och många timmar till diskussioner har gått åt. Något som vi tydligt har noterat vid 

samtliga intervjutillfällen, är den ständiga hungern på mer. Att tv-kanalerna aldrig kan bli riktigt 

nöjda, utan de försöker hela tiden hitta något bättre som smäller ännu högre.  

 

I vår studie har vi kommit fram till att tv-kanalerna profilerar sina nyckelpersoner på olika sätt, 

personerna har också fått olika utrymme i media och tagits emot på olika sätt av samhället. Maria 

Montazami är idag välkänd i Sverige och samarbetar med flera olika företag där hon lånar ut sin 

röst, eller berättar själv hur bra hon tycker en viss produkt är. Morgan från Ullared har fått mindre 

utrymme, däremot har han blivit känd men lever i stort sätt samma liv som innan tv-serien.  

 

Genom att trenden med reality-serier har utvecklats så pass mycket, utvecklas också 

programkoncepten i Sverige. Vi tror att det till stor del är positivt att hela tiden utvecklas och ha 

en hunger för mer. Samtidigt har vi ofta undrat: när är det stopp? Hur långt kan man gå för att få 

tittarsiffror? När blir det helt enkelt för mycket? Kan man visa vad som helst på tv?  

 

Genom att linjerna allt mer suddas ut, blir också måttramarna för vad som är okej att visa allt mer 

svårdefinierade. Genom att personer deltar i programmen, påverkas också deras personliga 

varumärke och vad de har för värderingar, men även tv-kanalens varumärke eftersom de ständigt 

har en hunger efter program som slår högre. När är det nog? Samtliga respondenter menar att tv-

branschen förändras otroligt fort, därför är det svårt att säga hur framtiden kommer att se ut. Det 

för oss in på idéer kring vidare forskning. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Hur långt kan man som organisation gå för att nå höga tittarsiffror och hur påverkas personerna i 

programmen samt kanalernas varumärke? 

 

Hur påverkas tv-kanalers varumärke då de lanserar väldigt kontroversiella program där sex, 

alkohol, bråk och fylla är vardagsmat? 

 

Hur kommer organisationer och företag att dra nytta av personer som har uppnått ett kändisskap 

genom reality-serier och hur påverkas då det personliga- och organisationens varumärke? 

 

Hur väl stämmer image, profil och identitet samman hos en tv-kanal vid en storsatsning kring ett 

nytt, kontroversiellt program? 
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1 – Intervjumanualen 

 

Tema 1 - Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du jobbat på tjänsten som du har nu? 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter och ditt jobb? 

Vad arbetade du med innan detta yrke? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig på ditt jobb?  

 

Tema 2 – Kanalen 

Hur skulle du beskriva din kanal?  

Hur arbetar ni för att hänga med i vad som händer i omvärlden? (ex nya idéer, uppdaterar er i 

nyhetsflödet etc.) 

Vad är det ni omvärldsbevakar? (Konkurrenter, Intressenter, media etc) 

Hur tar ni hänsyn till konsumenternas önskemål och eventuella nya idéer från tittare? 

Hur vill ni att er kanal ska uppfattas av omvärlden?  

Vilken bild vill av er vill ni att samhället ska ha?  

Hur tycker ni att ni når ut med denna bild? Kan du ge exempel?  

Hur arbetar ni för att sticka ut och särskilja er från andra kanaler? 

 

Tema 3 - Serierna 

Hur kom ni på att göra serien? Kan du beskriva motiven bakom denna satsning? 

Hur startade projektets programidé?  

Kan du beskriva hur den första planeringen såg ut? 

Hur passar serien in i ert programkoncept? 

Vilken målgrupp och vilka tittare hade ni tänkt er? 

Hur har ni hanterat seriens stora framgång? 

Hur samarbetar ni med medier och hur bearbetar ni dem? 

Hur ser ni på serien i förhållande till andra liknande program, som tex Färjan?  

 – På vilket sätt? 

 

Tema 4 – Profilering och image 

Hur valde ni ut de personer som har profilerats i serien?  

Hur tror du att dessa personer har påverkat nyckelpersonernas image?  

Hur har dessa personer påverkat kanalens image? 

Vilka för- och nackdelar ser du med profilering av personer i ett program?  

Hur tror du att programmet har påverkat huvudpersonerna?  

 

Tema 5 – Internet och positionering 

Kan du beskriva er strategi för hur ni skulle profilera serien på er hemsida?  

Kan du beskriva hur ni har arbetat med hemsidan om serien på er egna hemsida? 

  - Syfte 
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  - Tillgänglighet 

  - Attraktivt utseende 

Kan du beskriva den research ni gjorde innan programstarten? Har ni fått inspiration från andra 

program? 

Hur ser du på era svenska konkurrenter och deras programutveckling?  

Har du koll på de andra kanalernas webbplatser? Vad tycker du om dem? 

 

Tema 6 - Efterarbetet 

Hur ser du på den bild av serien som ni har framställt?  

Hur har serien bidragit till att förstärka eller försvaga er kanals varumärke? 

Ni har ju tillsammans skapat en riktig snackis, hur ser du på det?  

Vad anser ni om genomslaget av serien?  

Vad hade ni för åtgärder om allt skulle ha gått åt pipan?  

    - Några strategier? 

    - Någon plan? 

Vad tycker du om den här typen av marknadskommunikation genom programkoncept eller 

produktplacering i TV? Tror du det är här för att stanna eller är det en modefluga? 

 

 

10.2 Bilaga 2 – Kodinstruktioner och underlag 

De webbplatser och valda program som analyseras är: 

www.svt.se - Ung & bortskämd 

www.tv3.se - Svenska Hollywoodfruar  

www.kanal.se - Ullared  

 

Övergripande fråga till webbplatsen: 

Hur hittar man till programmets egen sida på kanalens webbplats? 

 

Här undersöks lättillgängligheten till programmets egen sida från startsidan. Vi undersöker om 

det valda programmet är länkat från startsidan eller syns på något annat sätt. Kanalens startsida 

granskas även kort där struktur, intryck och hur sidan tilltalar besökare ses som intressanta.  

 

Frågor till programmets egen sida på kanalens webbplats: 

Vad är det första intrycket av sidan? (bilder, färger, känslor och struktur ses som viktiga delar, 

även om programsidan är enhetlig kring ramar, bilder och färger).   

 

Hur är budskapen formulerade? (Budskap av texter, intervjuer, information om programmen, hur 

språket används, om det uppfattas som lättsamt, säljigt, engagerande, provocerande eller 

glädjefyllt).   

 

Hur uppdaterad är sidan och dess information? (att se till hur ofta webbplatsen uppdateras och 

hur informationen är placerad, vi anser att den mest aktuella informationen bör vara högst upp 

och sedan i fallande ordning).  

http://www.tv3.se/
http://www.kanal.se/


74 

 

 

Vilka personer kommer till tals? (att se till vilka personer som kommer till tals, om någon får mer 

eller mindre utrymme på sidan och i så fall varför). 

 

På vilka sätt profileras nyckelpersonerna? (att undersöka hur personerna i de valda programmen 

vinklas och profileras, genom profilering menar vi hur personen uppfattas och vilken typ av 

människa den personen visar sig som i de valda programmen). 

 

Övergripande fråga till webbklippen på respektive kanals hemsida 

Hur gör man som läsare för att se valda program? 

 

Här undersöks lättillgängligheten och hur man kommer till programmens webbklipp, ofta genom 

en aktuell play-funktion som hör till programsidan. Vi undersöker om det valda klippen är länkat 

från startsidan eller syns på något annat sätt. Vi ser även hur lätt det är att hitta till programmens 

klipp. Vi ser även frågan hur många klipp som ligger uppe, samt vilken information de har.  

 

Frågor till valda webbklipp för varje program 

Vilken typ av händelse i programmet profileras? (att redogöra vilken typ av händelse som 

utspelar sig i det valda klippet och hur det profileras).  

 

Hur långa är klippen? (redogöra för tidslängd på klippen). 

 

Vad förmedlar klippen för känslor? (att undersöka vilka typer av känslor som förmedlas, det kan 

vara alltifrån glädje, sorg, provokation och ilska. Klippen kan även i sig innehålla känslor, det är 

av största vikt att redogöra även för dessa).  

 

Vilka personer kommer till tals? (att se till vilka personer som kommer till tals, se om någon får 

mer eller mindre utrymme i det valda klippet och i så fall varför).  

 

Hur profileras talepersonerna? (att undersöka hur personerna i de valda programmen vinklas och 

profileras, det vill säga hur personen uppfattas och vilken typ av människa den personen visar sig 

som i de valda programmen). 

 

Hur många har tittat på våra valda klipp? (att undersöka och besvara antal klick det valda klippet 

har fått).  

 

 

 


