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Abstract 

The road to success  

– A semiotic analysis of TV3's representation of the myth about the good life 

In the research field of the cultivation theory focus has shifted from TV in general to studying 

specific genres instead. It is proposed that there are similarities in otherwise different shows 

and that these shows give it´s voyeurs a solution to their problems.  The purpose however of 

this study is to investigate how the myth about the good life is posed in Tv3´s supply.  The 

theories used in this study are closely linked by their meaning. Narrative talks about the fact 

that texts, video in this case, contain stories. Ideology is the set of visions and beliefs one 

person has on the world and myth makes social, historic and cultural decided power orders in 

to facts. All of these are used with a qualitative semiotic analysis which studies signs in texts, 

pictures and more. It searches for a deeper meaning in the content and with this method can 

we see what Tv3 says to its voyeurs.  

 

Through our material Tv3 states that success is in terms of either achieving our dreams or to 

have so much money that you don’t have to look at the price tag. It´s however the individual's 

responsibility for both their success and their failure and upon failure the individual should do 

whatever it takes to fix it, often with help by experts in the field. When it comes to love and 

the search for the right person, this is part of the good life but it is not the most important part. 

Although a good life is based on individual responsibility, the individual is so also given 

directives on how this should be done by the society. An important part of this is society's 

various power structures and the authorities that constitute them. These authorities, often in 

the judiciary, represent the good life and the individual’s goal. To get to the top of the 

hierarchy, the individual must play a game in which tactical moves and strategies are of 

importance, the game of life.  

 

Our findings propose that all responsibility lies on the individual, even if society is 

influencing an individual's decision. Success is seen in terms of achieved dreams, money and 

love. How to reach this is not relevant since all means are permitted, life is a game after all. 

Society stands for the moral bit and its power structures. But with the help of it, the individual 

may find its target. It is society that provides the map to the individual, the compass to finding 

the good life. 

 

Keywords: Cultivation theory, Television, The good life, Success, Media  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 2 

2.1. Frågeställningar ............................................................................................................... 2 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 2 

4. Teori ....................................................................................................................................... 5 

4.1. Narrativitet ....................................................................................................................... 5 

4.2. Ideologi ............................................................................................................................ 6 

4.3. Myter ............................................................................................................................... 7 

5. Material .................................................................................................................................. 8 

5.1. Urval och avgränsningar .................................................................................................. 8 

6. Metod ..................................................................................................................................... 9 

6.1 Ansats ............................................................................................................................... 9 

6.2 Vetenskapligt förhållningssätt ........................................................................................ 10 

6.3 Semiotik .......................................................................................................................... 10 

6.4 Centrala begrepp ............................................................................................................. 11 

6.4.1 Denotation och konnotation .................................................................................... 11 

6.4.2 Myter ....................................................................................................................... 12 

6.5 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 13 

6.6 Metodkritik ..................................................................................................................... 14 

7. Analys och resultat ............................................................................................................... 15 

7.1 Framgång ........................................................................................................................ 16 

7.1.1 Pengar som framgång .............................................................................................. 18 

7.1.2 Reklam .................................................................................................................... 20 

7.2 Kärlek ............................................................................................................................. 21 

7.2.1 Reklam .................................................................................................................... 23 

7.3 Jakten på det goda livet .................................................................................................. 24 

7.4.1 Reklam .................................................................................................................... 25 

7.5 Samhället ........................................................................................................................ 26 



7.5.1 Moral ....................................................................................................................... 27 

7.5.2 Maktordningar ......................................................................................................... 28 

7.5.3 Reklam .................................................................................................................... 29 

8. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 30 

8.1 Vidare forskning ............................................................................................................. 31 

9. Referenser ............................................................................................................................. 33 

9.1. Webbsidor ...................................................................................................................... 34 

10. Bilagor ................................................................................................................................ 34 

 

 

 

 



 

1. Inledning 

Vad är det goda livet? Det är en fråga som funnits länge, möjligen lika länge som människan 

själv. Men att svara på denna fråga är inte lika enkelt. Det skiljer sig från person till person, 

mellan länder, mellan kulturen och mellan tidsperioder(Månson 2002:9f). Ett gott liv för en 

kvinna i Sverige kanske inte är ett gott liv i ögonen för en man i Argentina.  

Filosofer som Platon, Thomas More, Edward Bellamy och Aristoteles har bidragit med olika 

föreställningar om vad som är ett gott liv. Deras föreställningar bygger på att det finns ett gott 

liv och ett ont, och det är detta som människor bygger sina liv efter. För utan ett ont liv kan 

inte ett gott liv existera. Men vad som egentligen innefattar det goda livet är svårt att 

säga(Månson 2002:11). En tanke är att vi i dagens samhälle kan hitta det goda livet i media.  

Sedan 2004 har det skett en gradvis ökning av antalet minuter som mäniskor tittar på tv under 

en dag. Under 2013 tittade den genomsnittliga medborgaren i Sverige 159 minuter per dag. 

Om vi sedan kollar på under vilka tider som flest människor tittar på tv kan vi se att detta är 

mellan 19-22, alltså under ett spann på tre timmar, nästan lika länge som den genomsnittliga 

svensken ser på tv varje dag(Mediamätning AB 2013:14,17).  Utgår vi sedan ifrån 

kultivationsteorin, en teori som menar att mycket tv-tittande under en längre tid påverkar vår 

uppfattning om världen, kan vi tänka oss att detta tidsspann kan ge Tv3 en möjlighet att 

påverka tittarnas världsbild, deras bild av det goda livet (Laughey 2008:20). 

Då det är reklamintäkterna inom tv-mediet som växter snabbast enligt Dagens media (2011), 

bör Tv3s kunder i första hand vara annonsörerna och det är då tittarnas uppmärksamhet som 

är den vara som de kan erbjuda till dem. Vi kan därför fråga oss om inte tablåns innehåll 

därför bör gynna annonsörernas bild av ett gott liv istället för tittarnas; ett liv som får oss att 

konsumera deras produkter.  

Svaret på vad som då är ett gott liv kan kanske besvaras med hjälp av att se på vad Tv3 visar 

till sina tittare. Genom att se på deras utbud, både i form av program och av film, men även på 

det som visas i reklampauserna, kan vi kanske få svar på vår fråga; Vad är egentligen ett gott 

liv och hur uppnår man ett?  

  



 

2. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur myten om det goda livet framställs i Tv3s 

utbud. 

2.1. Frågeställningar  

Studien har utgått från följande frågeställningar:  

- Hur representeras myten om det goda livet i Tv3s utbud?  

- Vad förmedlar denna myt till Tv3s tittare? 

- Förstärker programmen reklamernas bild av det goda livet, och hur ser denna koppling 

i så fall ut? 

3. Tidigare forskning  

Forskning om kultivering har under de senaste 30 åren förändrats. Denna förändring har gått 

från ett fokus på Tv i allmänhet till mer genre-specifik Tv. Man kan då se vad tittarna har för 

världsuppfattning inom ett konkret område, men även se vad det är som påverkar deras 

uppfattning av världen(Bilandzic & Rössler 2004:295f). 

Thomas(2008:680f) har i sin forskning studerat förhållandet mellan livsstils-tv och alternativ 

hedonism. Den hedonistiska tanken grundar sig, i det här fallet, i att det i det rika 

västerländska samhället finns det en ökad medvetenhet om de negativa aspekter som s.k. 

“high-speed, work-dominated, consumerist lifestyles” medför. Lösningen på detta behöver 

inte innebära att människors livsstil måste ändras drastiskt, utan det innebär snarare att sättet 

vi lever och njuter av livet måste utvecklas. Thomas syfte var att undersöka om dessa tankar 

återspeglades i de brittiska tv-programmen och i kulturen och för att undersöka detta har hon 

studerat tre olika undergenrer till livsstils-tv: strävan efter landet, kulturell matlagning och 

program som tar upp den ekologiska förändringen av världen. 

Bilandzic och Rössler har även de granskat genrespecifikt material inom kultivationsteorins 

ramar. De har studerat tidigare forskning inom genrerna brott, såpopera och talkshows, i syfte 

att belysa empiriska upptäckter(Bilandzic & Rössler 2004: 295-296). Deras slutsatser utgår 

huvudsakligen ifrån Gerbners två antaganden: 

1. Tvinnehållet är homogent. Massproduktionen av program genererar ett konsekvent 

antal bilder och meddelanden som anpassar sig efter normer och värderingar hos de flesta 

människor för att garantera en stor acceptans hos tittarna. 



 

2. Tv-användningen är icke-selektiv och ritualistisk. Individer planerar sitt tv-tittande 

efter deras tidsschema snarare än efter tvinnehåll. Det här är anledningen till varför det 

mest frekventa och relevanta mönstren av tvinnehåll inte kan missas av en vanlig 

tittare(Bilandzic & Rössler 2004: 297,299). 

 

Man kan diskutera kring hur aktuella dessa antaganden och resonemang är i dagsläget 

eftersom det skiljer tio år mellan denna forskning och idag. Dock kan de tankar som Bilandzic 

och Rössler framför anses vara väldigt tankvärda även inför dagens forskning på ämnet. Detta 

eftersom vi fortfarande kan se mönster i statistiken där vissa tider lockar mest tittare. Detta är 

trots att vi idag med s.k. Webb-tv kan se det mesta precis när vi vill och inte behöver vara 

beroende av tvtablån((Mediamätning AB 2013:14; Mediavision 2013). 

Bilandzic och Rössler menar att homogeniteten i tv-innehållet är mer varierad än vad tidigare 

forskning antagit, exempelvis variationen i våld, yrkesroller eller kön hos tvpersonaliteter. 

Sådana indikatorer varierar mellan olika genrer och även mellan olika program. De 

presenterar en tanke att det trots detta finns subtila likheter mellan ytligt olika programtyper. 

De menar alltså att exempelvis ett program om bilar och ett om mat kan ha likheter trotts att 

de uppfattas som olika vid första anblick. Gerbners andra antagande om icke-selektivitet 

menar de kan vara hållbar om endast valet av program bedöms. Människor väljer genre och 

program efter deras personliga smak. Men även om de mesta av tv-tittandet kan vara av ren 

vana, är inte tittarmönster helt oberäkneliga. Det har snarare utvecklas under en lång tid och i 

samband med individuell smak(Bilandzic & Rössler 2004:321f). 

Thomas lyfter även hon fram frågan om selektivitet och menar att populariteten hos program 

som Relocation, Relocation och The River Cottage-serien, tillsammans med många andra tv-

program som tillhör "strävan efter landet" eller "kulturell matlagning", tyder på att dessa 

berättelser om flykt från trycket från ett arbetsdominerande konsumtionssamhälle har någon 

resonans för publiken, någonting som intresserar tittarna(Thomas 2008:696).  

Bilandzic och Rössler (2004:321f) bygger vidare på tanken om denna selektivitet och menar 

att den tillfredsställelse en tittare söker efter och anskaffar, kan innebära ett aktivt tittande. 

Det kan vara exempelvis med motivation att lära sig om ett ämne, eller mindre aktiv tittning, 

t.ex. i syfte att slappna av, och i sin tur påverka efterföljande processer av lärande och 

integration. Aktiviteten kan variera med tvinnehåll och situation. Därför bör aktiviteten inte 

uppfattas som en förutsättning, utan snarare som en faktor.  



 

Ett exempel på hur denna aktivitet kan utmynna i det verkliga livet är dokusåpan Jamie´s 

School Dinners. Här kritiserade stjärnkocken Jamie Oliver den brittiska skolmaten och 

omformade den. Detta program uppmärksammades offentligt, på frågan om låga kostnader 

och låg kvalitet på maten i skolor, som i sin tur ledde till att New Labour engagerade sig för 

att förbättra budgeten i deras valkampanj år 2005. Detta visar att ett livsstilsprogram kan 

åstadkomma ett politiskt ingripande(Thomas 2008:696), men även påverka tittarens aktiva 

deltagande. 

En intressant slutsats inom detta deltagande är Thomas kommentar kring de "lösningar" som 

erbjuds av program så som b.la. Relocation, Relocation(Thomas 2008:696). Med lösningar 

menar hon att programmen presenterar ett problem och hur man hanterar det. Thomas menar 

vidare att programmen förmedlar ett budskap som hon beskriver som ”outtröttlig”:  

 

"if you want this lifestyle, you can be like these people and go out and get 

it"(Thomas 2008:696).  

 

Någonting som kan ses som en lösning är; vill du att barnen skall få bättre mat i skolan så bör 

du vara som Jamie Oliver och göra någonting åt det.  

Bilandzic och Rössler föreslår att studier inom kultivationsteorin måste utgå från individen, 

från subjektiva tolkningar och motiveringar. Vi måste hålla i tanken att människors dagliga liv 

ser olika ut och det kan påverka hur de tolkar de som de ser på tv. Först då, menar Bilandzic 

och Rössler, kommer vi att kunna avgöra tv:ns roll i kultivationsteorin. Det är genom ett 

sådant perspektivskifte man kan förklara varför vissa människor inte tycks påverkas av en stor 

mängd tv-tittande medan andra påverkas genom att bara titta ibland(Bilandzic & Rössler 

2004:321f). Vi kan alltså inte bara genom att studera tvinnehållet uttala oss för hur detta 

påverkar tittarna, utan vi måste även utgå ifrån dem och deras olika förutsättningar.  

Forskning inom tv-tittande och kultivationsteorin har, som tidigare påpekats, gått från att 

studera allt tvinnehåll till att fokusera på mer genre-specifika tv-program. Med detta menas att 

man ser på exempelvis program som faller inom kategorin brott eller matlagning. Vad denna 

forskning gör annorlunda jämfört med tidigare forskning är att den, istället för att fokusera på 

en viss genre, studerar ett utbud från ett konkret tidspann där fokus ligger representationen av 

en specifik myt. Vi kan därför se denna forskning som både ett komplement och som ett annat 

perspektiv på Thomas, Bilandzic och Rösslers forskningar. Den bygger vidare på tanken att 



 

det finns subtila mönster(myter) i utbudet, men den ser samtidigt inte bara på en eller två 

genrer, utan studerar ett vidare utbud och får därför med en större representation av myten. 

4. Teori 

Under detta avsnitt presenteras teorier som har varit till hjälp/stöd under analysen av 

materialet. Dessa är narrativitet, ideologi och myter. Det ges även en kort beskrivning över 

hur dessa har använts. 

4.1. Narrativitet 

Narrativ är ett begrepp som kan jämföras med berättelser och tanken bakom detta begrepp är 

just att alla kulturyttringar medvetet eller omedvetet berättar historier(Lindgren 2009:96). 

Begreppet består av två typer: en linjär/syntagmatisk, vilket innebär att en handling följer en 

annan i en sekvens(likt ord i en mening eller länkar i en kedja) och en horisontell/pragmatisk, 

i vilket handlingar och karaktärer ges mening på samma sätt som begrepp gör: genom 

skillnader, att vara opposition till någonting annat(Berger 2007:46f). 

En stor del av det vi ser på tv är narrativ, de är mer än bara den underhållning vi kan se. Det är 

även de sätt på vilket vi skapar mening av världen, både för oss själva och för andra(Berger 

2007:46–47,54). Ryssen och folkloristen Vladimir Propp har utvecklat en av de mest 

inflytelserika teorierna inom det narrativa området. Han menade att de viktigaste sakerna att 

hantera när det gäller narrativitet är karaktärernas handlingar. Dessa handlingar kallar han 

funktioner och de hör ihop i par i en naturlig och logisk ordning som bygger på hur våra 

tankar fungerar och hur de används i texter(Berger 2007:47,49). Det här kan exempelvis vara 

att vi har en skurk som förstör världen och dödar oskyldiga människor, sen har vi i samma 

berättelse en hjälte som räddar världen och dödar/fängslar skurken.  

Den teori som Propp utvecklat kallas syntagmatisk analys och står för narrativitets ena typ. 

Om vi vill veta mer än vad som händer i texten, förstå den djupare eller hitta gömda meningar 

i den, måste vi använda oss av den pragmatiska analysen. Denna utvecklades av Lévi-Strauss 

utifrån Saussures tanke att begrepp inte betyder någonting i sig själv(Berger 2007:51).  

Lévi-Strauss är en känd strukturalist som var intresserad av hur elementen i någonting, ex en 

myt eller historia, relaterar till varandra. Han menar att vi skapar saker i allmänhet, för att 

sedan placera dessa i par av binära oppositioner. Berger påpekar att när vi läser, ser på tv eller 



 

film, skapar vi hela tiden oppositioner i vårt huvud mellan karaktärer, händelser och objekt 

som vi ser och deras påhittade eller verkliga opposition (Berger 2007:51f).  

Han föreslår att tittarna är mer aktiva än vad man kan tro. De måste tolka varje tagning och 

sekvens av bilder de ser och skapa mening av ljussättningen, musiken och ljuden. Han menar 

att det är mycket vi måste göra när vi läser en bok eller ser på tv. Men vi har dock en hel del 

vana och erfarenhet med att göra dessa saker, förslagsvis eftersom vi exponeras inför det från 

vi var små. I de senaste 30 åren har det dagliga tv-tittandet ökat och det är rimligt att föreslå 

att vi ser mer tv-narrativ nu än tidigare. Dessa narrativs förmåga, vilket tenderar att vara fulla 

av bland annat våld och utforskande av sexualiteter, har en stor påverkan på våra känslor och 

våra idéer om oss själva och livet. Berger lyfter fram en problematik från Certeau som menar 

att narrativ har en kraftig social och kulturell signifikans. Vi lär oss vissa fysiska gester och 

hur vi beter oss i vissa situationer genom att imitera de vi ser i dessa narrativ(Berger 

2007:54,140). 

Med hjälp av narrativ kan materialet kategoriseras i form av b.la. dess innehåll, karaktärer och 

utspelningar. På så sätt kan man i det första skedet av analysen, med hjälp av narrativ, få en 

överblick på ett tv-programs/films/reklams innehåll, som sedan tillsammans med de andra 

programmen och narrativen ge en överskådlig bild över hur denna myt representeras(Lindgren 

2009:97). Denna bild kan även hjälpa till att bestämma vilka program som bäst kvalificerar 

sig som exempel till den övergripande bilden. Narrativen har även en funktion där de skapar 

modeller som vi imiterar, de presenterar en lösning över hur vi skall hantera olika situationer.  

4.2. Ideologi 

Ideologi kan beskrivas som ett liktydligt begrepp med världsbild. Det är ett någorlunda 

sammansatt system av idéer och föreställningar som vi utgår ifrån när vi betraktar samhället 

omkring oss. Detta system kan bestå av representationer i form av bilder, myter eller begrepp 

och det är med hjälp av dessa som vi förstår vår relation till omgivningen. Ideologiers syfte är 

att se till att de sociala förhållandena som existerar fortsätter att existera genom att plantera in 

de koder som behövs för att människor skall uttrycka dessa i sitt beteende och i sina 

tankar(Lindgren 2009:77, 159). 

Man brukar ofta tala om ”den dominerande ideologin”, som är den världsbild som har störst 

möjlighet att påverka det sätt på vilket alla i samhället uppfattar världen. Vid sidan av den 

dominerande ideologin finns andra ideologier, bortglömda eller oupptäckta, som fungerar som 

motvikter och ifrågasättande av den dominerande ideologin. För de dominerade grupperna i 



 

samhället handlar de alltså om att ta kontroll över den s.k. härskande ideologin(Lindgren 

2009:160). 

Ett förslag på hur detta kan se ut är att företag inom media exempelvis kan påverka vilka 

ideologier vi kommer i kontakt med. Tidningar, radio- och tv-stationer fungerar som 

”gatekeepers” och avgör vilken berättelse som berättas och men även vilken som inte berättas. 

Ett annat sätt att påverka vilka ideologier vi kommer i kontakt med är att via nyhetsmedia 

styra hur de återger berättelserna, vilket kan påverka läsarnas, tittarnas och lyssnarnas åsikter. 

Det vi ser på tv är alltid någonting som någon har valt att vi skall se. På samma sätt har någon 

valt vad vi inte skall se(Berger 2007:209).  

Genom att under analysen av material och resultat förhålla oss till olika ideologier kan vi 

förklara hur och möjligen varför vissa delar av myten presenteras på ett visst sätt. Eftersom 

ideologier är en del av oss och vår omvärld, men även skapar vår syn på omvärlden, ger det 

oss möjligheten att sätta alla tankar och hypoteser kring myten inom ett perspektiv. Det finns 

massor med ideologier och många olika variationer på dem. Det kan vara svårt att anträffa 

och namnge dessa ideologier, men genom att ha detta i åtanke, att de kan existera i materialet, 

kan vi göra reflektionsarbetet enklare och även tillföra nya insikter i dess resultat.  

4.3. Myter 

Myter är ett både teoretisk begrepp, men även ett metodologiskt begrepp. Av den anledningen 

kommer myter här att presenteras i förhållande till de andra teorierna, och sedan under metod 

redogörs begreppet under sin semiotiska betydelse. 

Myter fungerar på det sätt att de skall uppfattas som någonting naturligt. Man kan därför 

fundera kring hur medias roll i detta skapande ser ut. En myt kan exempelvis vara kvinnor är 

bättre föräldrar än män av naturen.  Via representationer av denna myt, att kvinnor är de bästa 

föräldrarna, i media blir vi exponerade för myten som vi sedan upprätthåller genom att vi 

implementerar den.  Detta kan leda till en ond cirkel där myter som skapas av oss, 

reproduceras via media för att sedan av oss uppfattas som naturliga(Chandler 2007:143ff). 

Vår myt blir naturlig och vi ser det inte som någonting konstigt att mamman spenderar mer tid 

med barnen än pappan. Dessa myter kan även presenteras tillsammans med lösningar, alltså 

hur man skall hantera myten, t.ex. rätten till föräldraledighet förändras.  

Mytens ideologiska funktion är att upprätthålla samhällets rådande maktordningar och få dem 

att verka naturliga och självklara. Den fungerar som en förvrängning, där den förvandlar 



 

socialt, historiskt och kulturellt bestämda maktförhållanden till någonting naturligt. En bra 

förklaring av hur myten fungerar är att tänka den som en trollkarl, den förvandlar historia till 

natur. Det får betraktaren att se på myten som ett faktasystem när det egentligen är ett 

värdesystem(Lindgren 2009:81).   

 

Myter hör ihop med ideologi då dessa har ett förhållande till varandra. Med hjälp av ideologin 

kan man sätta fingret på myten. Flera ideologier kan tillsammans utgöra en myt. Om vi utgår 

från denna studies syfte, skulle myten om det goda livet kunna innehålla ideologier som 

exempelvis konsumtion, kroppsideal osv. Av den anledningen kan både ideologi och myt 

hjälpa oss att studera materialet. Men även narrativ har en stark koppling till myter då den har 

en funktion där den presenterar en lösning på ett problem, modeller som vi imiterar, som 

myten sedan gör till någonting naturligt. Det finns alltså en nära koppling mellan alla dessa tre 

teorier. 

5. Material 

Nedan presenteras vilket material som studerats, hur detta har valts samt vad som inte 

innefattas i urvalet. Den går även in på hur urvalsprocessen av materialet har sett ut.  

5.1. Urval och avgränsningar 

Materialet som har analyseras utgår ifrån Tv3 med motiveringen att det är en av de kanaler, 

som inte finansieras via public service, i Sverige som har mest tittare. De når ut till ungefär 23 

% av befolkningen, vilket gör dem intressanta inom denna studies syfte. (Radiotjänst 2014; 

Mediamätning i Skandinavien AB 2013:10).  

Utifrån Tv3 har en sammanhängande vecka, tisdagen den 18e till måndag den 24e november, 

utgjort analysmaterialet i dess första skede. Denna vecka valdes via ett s.k. 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att insamlingen av material skedde när den ansågs som 

passande inom uppsatsens tidsplan(Hartman 2004:243). Nackdelen med detta är att materialet 

kanske inte blir representativt, men eftersom det inte finns möjlighet att välja ett material 

utifrån hela året, måste materialet utgå från de begränsade tidsaspekterna. Materialet 

innefattar tv-program och filmer, samt reklam mellan och i sändningarna, detta för att kunna 

få fram om det finns några kopplingar mellan dessa. För att man tydligare skall kunna förstå 

vilket material som anges vidare i studien kommer sändningar att användas när det syftar till 

material som exkludera reklam och utbud används när reklam inkluderas. Reklamer avser i 



 

denna studie när någon marknadsför en tjänst eller produkt. Reklamer som hänvisar till andra 

program på kanalen eller på andra kanaler är inte av intresse då dessa inte är relevanta för 

studiens syfte. 

Mellan 19-22 tisdag till måndag har sändningen på Tv3 spelats in med hjälp av en 

inspelningsbar DVD och därefter analyserats. Motiveringen till detta val av tidsbegränsning 

grundar sig på 2013s årsrapport från Mediamätning i Skandinavien AB över tv-tittande i 

Sverige. I denna kan vi se att det är mellan dem här tiderna flest tittar på tv (2013:14). Det 

innebär att det finns en större grupp tittare som kan exponeras inför denna myt. Efter en 

genomgång och kodning av detta material har teman identifierats och delar av materialet har 

studerats närmare för att agera exempel till dessa teman. Dessa sändningar har belysts för att 

hjälpa till att lyfta fram de teman som identifierats.  Anledningen till att inte allt material 

analyserats närmare grundar sig huvudsakligen på resurs och tidsbrist. Detta innebär att val 

om närmre granskning bygger på ett ändamålsenligt urval där motiveringen är att ge 

hypotesen ett större stöd, dvs. få en djupare förståelse över den myt som presenteras för 

tittarna(Hartman 2004:245). Men även eftersom det ursprungliga materialet utgör ungefär 21 

timmar kan detta medföra att en viss mättnad uppstår. Man kan då se en återkommande effekt 

av vissa aspekter av myten, vilket inte motiverar en närmare granskning av alla dessa 

delar(Trost 2010:144) och eftersom fokus ligger på att fördjupa sig i de myter och teman som 

framgår i materialet är det inte av vikt att studera allt insamlat material på denna nivå. Under 

avsnitt 6.5 Tillvägagångssätt går det att läsa mer om denna process. 

6. Metod 

Under detta avsnitt presenteras vilken metod som studien utgår ifrån, kritik för och emot valet 

av metod, men även vilken ansats och vetenskapligt förhållningssätt som använts. Det 

redogörs även för vilka metodologiska begrepp som använts, hur analysen har gått till, samt 

hur studien har jobbat för att uppfylla kriterierna tillförlitlighet och äkthet.  

6.1 Ansats  

Den här undersökningen har utgått ifrån en kvalitativ semiotisk analys, där olika 

abstraktionsnivåer har använts gällande analysen av materialet. En kvalitativ metod möjliggör 

för en djupare förståelse för det man undersöker. Till skillnad från en kvantitativ 

undersökning är den kvalitativa undersökningen intresserad av varför och hur istället för 

omfång och mängd(Hartman 2004:272ff).  



 

6.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt har används under denna studie. Detta 

förhållningssätt är en inriktning inom det konstruktivistiska perspektivet som föreslår att varje 

enskild individ mentalt konstruerar en värld utifrån erfarenheter via kognitiva processer. Den 

socialkonstruktivistiska inriktningen däremot är inte lika intresserad av de kognitiva 

processerna. Den föreslår snarare att sociala relationer både föregår och kommer ifrån 

individens konstruktion av välden. Det finns alltså en dualism inom det 

socialkonstruktivistiska förhållningssättet som säger att det finns ett förhållande mellan 

individers världsbild och dess sociala relationer(Young & Collin 2004:375).  

6.3 Semiotik 

Den semiotiska analysen handlar om de tecken vi kan se i text, film, bild etc. Den studerar de 

objekt som kommunicerar till människor på skilda sätt och syftar till att ta reda på vad som 

den/det säger till oss som mottagare. Fokus ligger här på tecken, och med tecken menar man 

någonting om står för någonting annat, ett objekt som representerar utanför sig själv och 

producerar mening för dess mottagare. Semiotiken ser verkligheten som en text, någonting 

som kan läsas, tolkas och avkodas och i denna metod ses allt betydelsebärande, som kan läsas, 

som en text(Ekström & Moberg 2008:17f).  

Inom det semiotiska studiet klassas mottagaren som en aktiv deltagare jämfört med många 

andra processmodeller. Denna mottagare anges som läsare då det antyder till både dess grad 

av aktivitet, men även till tanken om att just läsning är någonting vi lär oss att göra, det är inte 

ett genetiskt arv. Med det här menar man att textens betydelse bestäms av läsarens kulturella 

erfarenhet genom att låta erfarenheter, attityder och känslor påverka dess betydelse (Fiske 

1997:61). Dessa betydelser definieras av den synvinkel som läggs på människors omgivning, 

på världen. Semiotiken är intresserad av de olika sätt verkligheten förmedlas till läsarna och 

hur den uppfattas av dem och det är genom denna kommunikation som tecknen för som 

verkligheten blir till någonting gemensamt och meningsfullt. För semiotiken är det 

kommunikation om meningsskapande som är viktigt (Holmgren & Svensson 1995:39; 

Ekström & Moberg 2008:17). 

Roland Barthes, en inflytelserik man inom semiotik, betonade att bilder kommunicerar flera 

lager av betydelser och att vi måste ta hänsyn till sociala, politiska och kulturella sammanhang 

för att förstå dem. Han lyfter fram hur bilder är polysema, de har inte bara en given innebörd 

och även hur ord kan förankra en av flera tänkbara betydelser i en blid. Orden riktar läsarens 



 

uppmärksamhet mot en viss betydelse, samtidigt som den bidrar till att andra betydelser 

undviks (Ekström & Moberg 2008:23). 

En annan term inom den semiotiska analysen är relä. Här för man fram hur ord och bild 

kompletterar varandra, men även avlöser varandra och tillsammans kombineras till en 

berättelse. Relä är en viktig funktion inom film och video där dialog och andra röster eller ljud 

kan föra handlingen framåt och skapa relationer mellan bilderna(ibid).  

6.4 Centrala begrepp 

Inom den semiotiska analysmetoden finns det många skilda begrepp som hjälper till under 

analysdelen. Alla är dock inte relevanta för denna studie, därför presenteras nedan de som har 

användas under denna analys. 

6.4.1 Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation är två begrepp som används inom den semiotiska analysen för att 

ta reda på vad som sägs i en text. Dessa två begrepp beror på varandra, men för att förstå 

konnotationen i en text måste man först beskrivit dess denotation(Nordström 2003:24). 

När man pratar om en texts denotation syftar man på vad vi ser i bilden, filmen eller texten. 

Det är det bokstavliga, konkreta och uppenbara som visas, det manifesta. Denotation är ett 

relativt oproblematiskt begrepp jämförelsevis med konnotation, då det som avbildas/läses är 

alltid desamma. Exempelvis så är en bild av en gata alltid beteckning av en gata(Nordström 

2003:24; Wærn, Pettersson & Svensson 2004:39). Konnotation å andra sidan är inte lika 

enkel. Här handlar det om de kulturella konventioner som uppstår i kombination med en text. 

Det är olika betydelser, associationer, känslor, idéer och kulturellt accepterade innebördet 

texten framkallar. Man kan säga att konnotation är kulturens gemensamma 

föreställningar(Wærn, Pettersson & Svensson 2004:130). 

Ett tydligt exempel på skillnaderna mellan denotation och konnotation framförs av Wærn, 

Pettersson & Svensson i Bild och föreställning (2004:39) där utgångspunktet är ett fotografi: 

”För de flesta som levt länge i Sverige är det enkelt att identifiera föremålen: på 

en öppen spis står en grupp påskpynt – en tupp av järntråd, några målade ägg. För 

oss tycks föremålen relativt självklart denotera ”påsk” eller ”dagarna före påsk”. 

Egentligen denoterar de bara det som står efter tankestrecket: nämligen tuppen, de 

målade äggen. Resten som vi läser in i bilden är konnotationer.” 



 

Här klargörs tydligt skillnaden: denotationen är de saker vi ser, medan konnotationen är att vi 

associerar dessa föremål med påsk. Det här förtydligar även utrycket kulturella konventioner. 

Personer med en nationalitet vars land man inte firar påsk skulle kanske associera det med 

exempelvis frukost istället för med påsk. Det handlar alltså om oss och vårt kulturella, sociala 

och politiska sammanhang när det handlar om konnotation, medan denotation är det vi 

ser/läser och ingenting mer(Wærn, Pettersson & Svensson 2004:39f).  

6.4.2 Myter 

Ett annat relevant begrepp är myter, som framfördes av bland annat Lévi-Strauss och Barthes. 

Myter kan ses som de kulturella värden och föreställningar som finns på den konnotativa 

nivån(Lindgren 2009:81). En myt är en berättelse varifrån kulturen förklarar eller uppfattar en 

aspekt av verkligheten. Myter fungerar i första hand så att de får berättelsen, dvs. det 

kulturella/historien, att framstå som naturlig och självklar. Här betonas det faktum att myter 

egentligen är produkter av att en samhällsklass blivit dominerande. Även om myterna tar till 

vara på denna bakgrund försöker de samtidigt dölja och förneka denna genom att betydelserna 

framställ som naturliga och inte historiskt eller socialt betingade(Fiske 1997:121f). 

Levi-Strauss menar att myter grundas på binära motsatspar. Betydelser produceras genom att 

vi föreställer oss världen skapnad av kategorier som är ömsesidig uteslutande, ex. 

man/kvinna, vinnare/förlorare, bra/dåligt, vi/de, högt/lågt, fint/fult etc. Han utgår ifrån 

Saussures tanke om att ”tecken får sin mening i relation till andra tecken”, vilket leder till 

hans slutsats att myternas betydelser kommer från samma process, av likheter och skillnader. 

Exempelvis så vet vi inte vad som är bra om vi inte har ett begrepp för vad som är dåligt. I 

samma mening definieras kvinnligt i relation till begreppet manligt. (Lindgren 2009:76). 

Barthes har bidragit med idén om att den verklighet vi ser är en konstruktion som förmedlas 

genom kulturellt skapade meningssystem. Den konstruerade meningen är aldrig ”oskyldig” 

utan fyller egentligen viktiga ideologiska funktioner eftersom den frekvent används av 

samhällets dominerande grupper som ett verktyg. Lindgren belyser ett citat från Daniel 

Chandlers bok Semiotics: The Basic(2002) där han lyfter fram denna tanke om myter i 

samhället(Lindgren 2009:77): 

”Tecken fyller ideologiska funktioner när de definierar verkligheter. Att 

dekonstruera och ifrågasätta tecknens verkligheter kan avslöja vilkas verkligheter 

som privilegieras och vilkas som undertrycks.[…] om vi inte studerar tecken 



 

överlämnar vi kontrollen över den värld av betydelser som vi bebor till andra 

(Lindgrens översättning).” 

Barthes menar att det inte finns en ren eller okodad upplevelse av en objektiv värld. Visst kan 

det existera sådana världar, men den blir bara begriplig genom representation. Världen 

förmedlas via koder och teckensystem som inte heller de är rena eller okodade. Även de är 

historiskt och socialt bestämda och har sitt ursprung i bakomliggande intressen och syften. 

Det här innebär att meningen/betydelsen i en myt inte kan tas för given(Lindgren 2009:78). 

För att summera kan man säga att myten vill skapa konstateranden. Ideologier och/eller 

maktförhållanden skall ses som naturliga och självklara och om myten skulle peka på 

motstridig fakta är det endast för att hänvisa till ”världens ’naturliga’ ordning”, alltså myten, 

och inte öppna upp för diskussion, analys och förändringar(Nordström 2003:86). Myten 

presenterar en naturlig lösning på ett problem eller en situation. Detta kunde vi även se 

tidigare under narrativitet och tidigare forskning där presentationer av lösningar var någonting 

centralt.  

6.5 Tillvägagångssätt 

Analysen har bestått av flera steg. I det första steget av analysen har hela materialet tolkats via 

en hög abstraktionsnivå, detta för att få en mer överskådlig blick inför kommande steg. För att 

få en överblick på materialet har kategorier använts för att kunna organisera utbudets innehåll. 

Detta avser till största del reklamutbudet.  

Under själva genomgången av materialet både i det första skedet, men även i det andra skedet, 

har narrativ varit till hjälp för att utskilja utbudets handling, dess berättelse. Detta har gjort att 

de program, reklamer och filmer som studerats har kunnat ges en beskrivning över dess 

innehåll, men även karaktärernas roller ex. skurk eller hjälte, för att på så sätt vidare kunna 

underlätta vid analysen av materialet. Med hjälp av narrativ har utbudet även tilldelas en eller 

flera övergripande kategorier som kan beskriva hur återgivningen av utbudet ser ut. Dessa kan 

dock betraktas som genres, men eftersom kategorierna mer fokuserar på vad som händer i 

programmet och inte om det är komedi eller science fiction så har dessa kategorier till största 

del byggt på narrativitet. Dessa kategorier kan vara exempelvis att det är en tävling(mellan 

individer eller sig själv), ett informativt program, en utforskande resa(personlig eller själslig) 

osv. När det gäller reklamerna så har även dessa tilldelats en kategori för att sedan ställas in i 

en tabell. Denna tabell rymmer allt material som har studerats, inklusive typ av sändning och 

reklam och syftar till ett vara ett överskådligt dokument för att enklare kunna se mönster 



 

bland reklaminnehållet. Då denna tabell omfattar 23 sidor har den därför sammanställts till en 

gemensam tabell som visar i vilken frekvens de olika kategorierna uppkom(se bilaga 1).  

De kategorier som har används har varit av explorativ art, detta eftersom det ansågs vara svårt 

att i förväg förutspå hur dessa reklamer skulle kunna delas in.  Det kunde även vara så att 

innehållet inte speglade de kategorier/koder som satts i förväg. Med hjälp av dessa kategorier 

kunde man senare uttyda innehållet i utbudet på ett mer överskådligt sätt och på så sätt på ett 

mer övergripande plan resonera kring hur denna myt ser ut. Efter det har de program som 

ansetts vara intressanta, i den mening att de agerar bra exempel till de teman som setts, 

studerats närmare. Dessa program har därför setts en gång till för att på så sätt tydligare kunna 

tillkännage de konnotationer som kan ses i materialet. I detta steg har man även kunnat 

anteckna exakta citat och scener av värde för studien.  

6.6 Metodkritik 

När man pratar om kvalitativa studier diskuterar man ofta kring studiens tillförlitlighet och 

äkthet. Detta är begrepp eller kriterier som är viktiga för en studie att uppfylla till en viss 

gräns för att den skall anses väsentlig. Tillförlitlighet består av villkoren trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Den första handlar om 

hur forskarens trovärdighet kommer fram i form av dess beskrivning av verkligheten och hur 

acceptabel den är i andras ögon. Detta uppfylls genom att forskaren presenterar sina resultat 

till de som är inblandade i studien. Detta gör att man kan bekräfta om sin beskrivning av 

verkligheten är korrekt i deltagarens ögon. Då deltagaren i detta studien kan sägas vara 

producenterna av analysmaterialet blir denna punkt svår att uppfylla. Istället har fokus legat 

på att förmedla en så korrekt bild av verkligheten som möjligt(Bryman 2011:354-355f).  

Då materialet för denna studie endast består av 21 timmar av en vecka kan det vara svårt att 

generalisera utifrån resultatet. Detta då resultatet hade kunnat se annorlunda ut om andra 

timmar hade studerats. Men då vi kan se ett återkommande mönster av teman i detta material 

så kan man hävda att resultatet bör kunna överföras till andra miljöer(ibid). För att 

undersökningen skall vara pålitlig måste den gjorts på rätt sätt, med rätta medel och ha 

rättfärdiga slutsatser. Detta har uppfyllts genom att undersökningen har granskats och 

kommenterats genom hela processen av både handledare och övriga gruppmedlemar. Det 

innebär att upplägget har förändrats över tid för att bli till det bättre(Bryman 2011:354-355f). 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur myten om det goda livet framställs i TV3s utbud 

och hur den i så fall gör detta, är semiotik en relevant metod. Detta eftersom studien 



 

analyserar ett material som utgörs av rörliga bilder och ljud, vilket är en aspekt av de områden 

som semiotik studerar. Detta gör att semiotik inte bara är relevant för studien, men också 

tillhandahåller de begrepp som använts under analysen. Då den semiotiska analysen utgår från 

forskarens tolkningar av materialet så finns det en möjlighet att dess personliga åsikter kan 

färga slutsatserna. Detta förebyggs genom att vara öppen för denna möjlighet och därför 

ifrågasätta vissa slutsatser som görs. Men samtidigt är detta någonting som är en viktig del i 

denna analysmetod, även om den bör kunna styrkas och konfirmeras(Bryman 2011:354-355f). 

Äkthet är en viktig del för att upprätthålla tillförlitlighet i kvalitativa studier så att den kan 

vara till nytta för samhället. Äkthet består, som tillförlitlighet, av flera delkomponenter. Dessa 

uppfylls genom att forskaren i slutskedet ser över forskningens påverkan på det som har 

studierats, dess deltagare eller kultur(James 2008:44). Studien kan sägas bidra till en ny bild 

av tvinnehållet, vilket i sin tur kan få tittarna att reflektera över deras egen syn på ett gott liv 

och hur de vill förhålla sig till denna. Studien kan möjligen även påverka Tv3 samt utbudets 

producenter att överväga och se över vad som presenteras i deras material. Just denna punkt är 

en aning orimlig, men det finns som sagt en möjlighet till påverkan även inom detta fält. 

7. Analys och resultat 

Det vi kan se relativt genomgående under denna vecka är att det finns ett antal återkommande 

teman som presenteras via de tv-program, filmer och reklamer som visats. Det här kan vara 

allt från vad som är rätt och fel, hur man når sitt mål, hur man hanterar misslyckande, vad som 

är framgång, både i den personliga och sociala sfären, men även mycket mer. Detta kan 

utspela sig genom att tittaren presenteras inför sätt om hur man tjäna pengar via reklam, men 

även genom att se hur ett liv med pengar kan se ut. Det kan visas genom att människor, i 

strävan efter sin dröm, bortser från andras känslor och bara tänker på sig själv, tänker taktiskt 

och spelar ett spel. Vi kan från auktoriteter i samhället höra att vi skall hjälpa till, vi skall inte 

göra så och inte göra si. Vi blir berättade för vad som är rätt och vad som är fel, men även att 

det är vi som individ som skall göra det rätta. Vi kan se ensamstående kvinnor i realitetsserier, 

men även i filmer, som söker efter den rätta, efter kärleken. Mammor som presenterar de 

kvalitéer som utgör den perfekta mannen och vad som är rätt för henne och fel med honom. 

Personer som står över andra, antingen socialt, i samhället eller av andra anledningar. 

Personer som vi andra bör lyssna på, följa, för att nå dit vi vill. Det är dem som vet vad det 

goda livet är. Det är dem som har lyckats, de är dem som har nått framgång.  



 

Allt det här uttrycker sig på olika sätt, i olika sammanhang och i olika former. Även i 

reklamerna kan vi se en representation av det goda livet. Vi skall spela på kasino och liknande 

för att tjäna pengar privat, använda Lendo för att spara pengar och nyttja Fendea finans för att 

tjäna pengar inom företaget. Vi skall lägga pengar på alkohol och mat av olika slag, eftersom 

detta gör dig glad. Royaldesign säger att vi skall inreda våra hem med stil eftersom det är 

viktigt att ha ett vackert hem. Vi skall lägga pengar på medicin och kroppsvård eftersom vi 

måste ta hand om oss själva så vi kan leva ett gott liv länge. Reklamerna säger att vi skall 

spendera pengar, någonting som kanske inte är så förvånande. Men de säger även hur detta 

skall ske, genom att spela, ett koncept som vi vidare kan se i programmen. 

Men någonting som allt det här har gemensamt, det är individen. Det är individen som letar 

efter kärlek, det är individen som gör allt för att nå sin dröm, det är individen som tjänar 

pengar och det är individen som misslyckas. Allt ligger i individens händer, vare sig det är 

misslyckande eller framgång. Vidare kommer fyra övergripande teman att presenteras; 

framgång, misslyckande, kärlek och samhället. I anslutning till dessa tas olika varianter av 

teman upp samt vad vi kunde se i reklampauserna och hur vi kan tolka allt det här.  

7.1 Framgång 

Vad som är framgång är en bra fråga. Framgång utifrån sändningarna är olika. Det kan vara 

att hitta sin kärlek, att vara rik, att uppnå sin dröm osv. Men hur man når denna framgång är 

något tydligare. Som påpekades i föregående avsnitt kan det vara att ta olika beslut och att 

handla taktiskt för att nå sitt mål. Men det kan även handla om tur eller om att lyssna på de 

maktordningar som finns.  

Masterchef, en programserie som visats fyra gånger under analysmaterialet har ett tydligt 

denotativt innehåll. Ett antal amatörkockar deltar i två deltävlingar per program där de lagar 

en eller flera maträtter som sedan tre domare bedömer. Domarna bestämmer sedan vem som 

var bäst i den första deltävlingen, varav denna deltagare får någon typ av fördel inför nästa 

tävling. I den sista tävlingen bestämmer domarna sedan vem som lämnar 

tävlingen/programmet utifrån deltagarnas prestation i köket. 

“This is my chance to kind of change my life” 

  Courtney, Masterchef 18/11 

Här har vi alltså en individ som bokstavligen uttrycker vikten av denna tävling; det här är 

hennes chans att förändra sitt liv, möjligen till det bättre. Om man utgår från individen och 

dess ansvar kan man som deltagare i Masterchef ha en dröm att öppna en restaurang, skriva en 



 

kokbok eller bli kock och det är individens ansvar att detta sker. Det ligger på individen att 

hitta de vägar som behövs för att nå målet och även handla efter det som krävs. I detta 

program kan dessa handlingar uttryckas i spel, taktiker och strategier. Den deltagare som 

presterat bäst under en tävling vinner, och vinnaren får en fördel inför kommande tävling där 

någon kommer att få ge upp sin dröm. Denna fördel kan se olika ut beroende på tävling och 

program. Det kan vara alltifrån att välja vad de andra deltagarna skall tillaga för protein eller 

maträtt eller utforma de lag som skall tävla mot. Oftast får även vinnaren avstå tävlingen, 

vilket innebär att hon går vidare i tävlingen och är ett steg närmare sin dröm.  Denna fördel är 

ett tydligt exempel på de handlingar som ibland krävs för att nå det man vill, framgång. Under 

den tid som vinnaren pratar med domarna berättar hon även att hon måste tänka smart 

eftersom hennes beslut kan påverka vem som måste åka hem, men även vilka som blir kvar. 

Besluten kan grunda sig på att para ihop oppositioner för att de inte kan arbeta tillsammans, 

ge en konkurrent ett svårt protein eller ett lätt för att man tror den kommer att misslyckas 

ändå.  

“Christian is a very fast pace and efficient cock so I am going to partner him with 

somebody that moves at a different pace. Big Willie.”  

  Courtney, Masterchef 18/11 

“I saved buffalo testicles to my biggest competition, which is Courtney. This is 

my chance to serve her back a little bit and get revenge. Because if it’s one thing 

that can trip anybody up, testicles.”  

   Elizabeth, Masterchef 20/11 

I dessa två citat kan vi se hur deltagare med denna fördel resonerar kring deras beslut, ofta i 

form av taktiska beslut. Dessa taktiska handlingar kan utryckas på många sätt under denna 

fördel, men oftast så uttrycks de verbalt av deltagarna. De beskriver ofta hur det är en specifik 

person som de ser som ett hot och vill ha ut och att denna skall de göra det svårt för. De kan 

till och med uttrycka tävlingen som ett spel och man kan här säga att det är individen som har 

ett visst ansvar för sin egen framgång i tävlingen. Vår första deltagare, Courtney, lyfter fram 

det som både narrativ och myten pratar om; oppositioner. I Narrativ hade vi en skurk och en 

hjälte. I Courtneys beslut har vi en långsam kock och en snabb. Vi kan alltså se en 

representation av binära oppositioner, någonting som vi kan se även i resten av materialet.  



 

Masterchef består, förutom deltagarna, av tre stycken domare. Dessa har en bakgrund inom 

yrket som kock och är tre individer som uppnått den dröm som deltagarna längtar efter. De 

vägleder deltagarna under tävlingen genom kritik under matlagningen, men även efter. 

“Last night you all made a gigantic leap from humble homecocks to chefs running 

a dinnerservice in a truly professional kitchen. But both teams had its ups and 

downs, and that’s just how the service goes, but it’s how you bounds back from 

those moments that truly counts.”  

  Gordon Ramsey och Graham Elliot, Masterchef 19/11  

Domarna uppfyller även en roll som proffsen/experterna gentemot deltagarna som i 

jämförelse är amatörerkockar. De berättar hur de skulle laga de olika maträtterna och vad 

deltagarna gör fel med deras. De är de som bestämer vem som vinner och vem som förlorar. 

Deras roll, på en konnotativ nivå, är att posera som deltagarnas mål, deras dröm, och för att 

komma dit måste deltagarna lyssna på deras kritik vare sig den är positiv eller negativ. 

Domarna agerar som auktoriteten i programmet, de är högst upp i hierarkin. Det är denna 

ideologi som myten bygger på, någonting man även kan se i en bokstavlig mening. När en 

deltagare vinner en tävling får denne gå till en balkong som är placerad ovanför köket som 

programmet i huvudsak utspelar sig i. Det innebär att vinnaren hamnar högre upp än de andra 

och på så sätt ser ner på ”förlorarna”. På en denotativ nivå kan vi se en balkong som en 

deltagare står på för att denne har lagar bra mat, men på en konnotativ nivå ser vi någon som 

har klättrat i hierarkin medan de andra är kvar på samma plats. Alltså är ”förloraren” kvar på 

botten, medan ”vinnarna” får klättra högre upp i hierarkin. 

Även det här är tydliga exempel på våra oppositioner; vi har en vinnare och en förlorare. Men 

vi har även denna naturliga maktordning, en person som är över en annan. Vi har alltså en 

rådande maktordning, ideologi, som är naturlig i våra ögon. Det är ju självklart att den bästa 

är ovanför den sämsta. Det är just detta som är myten. Vi ser det inte som någonting konstigt 

med denna uppdelning, det tillhör naturen.  

7.1.1 Pengar som framgång 

Men hur ser det då ut för dem som är i toppen av denna hierarki, de som lever det goda livet? 

Enligt Svenska Hollywood fruar(18/11) är ett gott liv till stor del beroende på pengar, speciellt 

genom att se på den livsstil som presenteras. Vi får här följa fyra olika kvinnor som på skilda 

sätt kan ses som framgångsrika i Hollywood. Detta program behandlar att man kan köpa en 

ny bil för över en miljon dollar utan att man egentligen behöver en ny bil, att man reser till en 



 

annan kontinent för att delta i en mässa, på vilket man håller tal, auktionerar ut tavlor till 

välgörenhet samt minglar bland sina fans. Man planerar även att skapa ett eget tv-program, 

skriva en självbiografi och delger sina framgångar på röda mattan till en Hollywoodforskare.  

I detta program lyfts pengars värde fram. Det är pengar som är nyckeln till ett gott liv, men 

man behöver inte nödvändigtvis först skaffa sig mycket pengar för att få ett gott liv, utan det 

är snarare så att dessa två begrepp är synonymer till varandra. Om vi endast fokuserar på vad 

programmet denoterar så är det just sportbilar, fans, resor, familj, media, kläder, shopping 

osv. Det är just den denotativa bilden av detta program som är intressant när vi ser på den 

konnotativa delen. Detta eftersom de lyfter fram samma sak, pengar.  

”Alltså det är ju inte så att jag behöver egentligen inte en ny bil men det är ändå 

dags att uppgradera sig lite[---] Jag köper vad jag vill. Jag menar hallå pengar är 

ju till för att spenderas och det är jag bra på.”  

   Åse, Svenska Hollywood fruar18/11 

Rikedom är här någonting som är ett bevis på att du har nått framgång i livet. Det är bara med 

pengar som du kan köpa en bil för några miljoner, det är bara med pengar du kan resa till en 

annan kontinent och det är bara med pengar du kan skämma bort din familj med saker.  

”Jag lägger mig inte i vad hon köper. Det får hon bestämma själv. Jag betalar 

bara.”     

   Britt, Svenska Hollywood fruar18/11 

Det framgår inte i programmet hur dessa kvinnor har nått denna framgång, men det är 

ingenting som vi ifrågasätter heller. Denna ideologi om rikedom/framgång gör myten än en 

gång till någonting naturligt. Varken vi som tittare eller kvinnorna i serien ser deras pengar 

som någonting konstigt. De kollar inte på prislappen och vi rynkar inte på näsan för det. Visst, 

vi reagerar kanske på bilarnas brislapp, men vi ifrågasätter inte varför Åse är och kollar på 

dyra sportbilar. Programmet kretsar trots allt kring hur deras liv ser ut och vad det innehåller. 

Vi blir här presenterade inför de konnotationer som följer med den denotation vi ser, 

framgång. Kvinnorna konnoterar lyx, skönhet och rikedom, men framförallt framgång. Detta 

kan vara framgång i den privata sfären: barn, man och husdjur som älskar en, men även i den 

sociala sfären: man publicerar självbiografier, skapar ett eget program om sig själv, håller tar 

på en mässa i ett annat land samt tillgodoger information till en historieforskare, man har fans. 

Det här är alltså kvinnor som konnoterar framgång i både de privata som det sociala planet.   



 

7.1.2 Reklam 

De reklamer som vi kan se i anslutning till Svenska Hollywood fruar(18/11) innehåller 

produkter/tjänster som associeras med pengar. Det är sponsring av kasinosajter och vin, men 

det är även andra reklamer som associeras med kvinnornas livsstil; kroppsvårdsprodukter, 

medikament och livsmedel, men framförallt alkohol. Dessa reklamer fungerar så att de skapar 

en viss dualism mellan produkterna och programmet. Programmet lyfter fram en viss livsstil 

som en synonym till framgång och i reklamen presenteras produkter och tjänster som 

associeras med dessa livstiler. På så sätt associerar vi det vi ser i reklamerna med framgång. 

Just kasino och spelsajterna är en del av reklamerna som spelar på just denna association. För 

om du vill ha den livsstilen som Tv3 här presenterar, hur skall du få den då? Jo, genom att 

tjäna pengar. Det här är ett resonemang som Thomas lyft fram i sin forskning:  

"‘if you want this lifestyle, you can be like these people and go out and get 

it"(Thomas 2008:696).  

Men återgår vi istället till Masterchef kan vi även här mycket se spelreklam, kasinoreklam, 

pokerreklam och bettingreklam. Alltså tjänster som erbjuder oss en chans att tjäna pengar 

snabbt. Vi kan här bli rika på några sekunder, men även fattiga lika fort. Bortser man från det 

så konnoterar de samma egenskaper som Masterchef; du skall tänka smart, taktiskt, för att 

vinna. Du måste se för ditt eget bästa och göra vad som krävs. Ibland måste du offra lite för 

att tjäna mycket. Du måste spela ett spel för att få det du vill, pengar eller restaurang. Dessa 

reklamer, samma reklamer som i anslutning till Svenska Hollywood fruar(18/11), konnoterar 

alltså inte längre vägen till rikedom; de konnoterar vägen till framgång, vägen till din dröm.  

Förutom spel kan vi även se en del reklamer som är kopplade till matlagning. Mutti 

(tomatkross) är sponsor till programmen, vilket innebär att vi ser den i början och slutet av 

varje reklampaus. Men vi ser även annan mat, mestadels sådant som används i matlagning 

och inte s.k. ”snask”. Det kan vara allt från smör och grönsaker till ost. Detta hjälper oss att 

under reklamen koppla produkterna till programmet, ett program som handlar om att uppnå 

sina drömmar. Även Electrolux home: kökspatrullen har en anknytning till programmet då 

denna gör reklam för ett företag som renoverar/byter ut människors gamla kök till moderna 

nya.  

Vi blir alltså i reklamerna konstant påminda om hierarkin och att klättra i den innebär 

framgång. Det är dock inte nödvändigtvis genom att hänvisa direkt till detta, utan de är istället 

reklamer som hänvisar till programmets huvudsakliga denotativa nivå, maten. Men den 



 

hänvisar även till den konnotativa delen, spelet, som genomsyrar programmet. ”Tvånget” att 

handla taktiskt för att nå sitt mål, någonting som spelsajterna återkopplar till. 

7.2 Kärlek 

Ensam mamma söker(24/11) är ett dejtingprogram där tre singelmammor letar efter en ny 

partner. Under programmets gång ser vi hur de olika kvinnorna träffar och umgås med 

männen. I detta avsnitt är det männens tur att visa hur de bor samt ta med sin kvinna på en 

dejt som de anordnat. Programmet börjar dock med att Sofi, en av kvinnorna, skall välja bort 

en av ”hennes” män innan de kan fortsätta dejtandet: 

”Alltså det här är ju jätte svårt, jag vet faktiskt inte helt ärligt vem jag vill skicka 

hem och vem, vilka jag vill ha kvar.[---] Jag kunde inte riktigt bestämma mig 

vilka tre som skulle gå vidare. Så jag bestämde mig faktiskt för att åka och träffa 

alla fyra för å verkligen se vad som finns under ytan på dem.”  

 Sofi, Ensam mamma söker 24/11 

Vi kan se hur kvinnornas beslut ligger på vad de tycker om sina män, om de är bra eller 

dåliga. Här kan vi dock se att valet inte är så enkelt. För Sofi är det inte självklart vem av de 

fyra männen som hon inte är intresserad av. Hon väljer därför att träffa alla för att på så sätt 

lära känna dem på djupet.  Senare i programmet är dock Sofi mer säker på vad hon söker i en 

man, även om den inte är jätte tydligt.  

”Nu kan ju jag väl känna att, nu vill jag… jag vill inte ha nån kille som inte vet 

vad han vill. Han ska veta vad han vill, han ska vara klar med… inte hålla på och 

vela fram och tillbaka, utan en man som verkligen vet vad han vill.” 

 Sofi, Ensam mamma söker 24/11 

Det är alltså inte exakta kvalitéer som mammorna utrycker att de söker efter i en man. Det här 

är någonting som kommer fram genom processen där de väljer bort en man som de inte längre 

vill dejta, en man de inte vill ha. Det framkommer även här, som i Masterchef, en viss känsla 

av taktiskt spelande. Men detta sker inte utifrån samma förhållanden. Männen tänker istället 

taktiskt genom att de planerar sin dejt och agerar utefter vad de tror skulle imponera 

mammorna. Männen vill alltså framstå som någonting attraktivt i kvinnornas ögon. Detta sker 

genom att b.la. välja en viss restaurang för att mamman gillar havet eller gå och shoppa för att 

mamman gillar det. Männen vill sticka ut i jakten på sin perfekta kvinna i samma skede som 

mamman letar efter den perfekta mannen. 



 

På samma sätt kan vi se detta trånande efter den perfekta partnern i filmen The perfect 

man(21/11). Här träffar vi en ensamstående mamma med två barn, en tonåring och ett yngre 

barn. Familjen flyttar väldigt ofta eftersom att när mammans relationer tar slut vill hon börja 

om på nytt någon annanstans. Allt detta flyttande tär på den äldre dottern som börjat tröttna på 

att behöva skaffa sig nya vänner konstant och i ett försök att få sin mamma att bli glad efter 

det senaste uppbrottet tar hon hjälp av sin nyfunna vän och hennes farbror för att skapa en 

hemlig beundrare, vilket leder till ett komplicerat förhållande mellan mamman och dottern. Ju 

mer tiden går desto svårare blir det för dottern att hålla uppe alla lögnerna.  

.  

Hela denna berättelse handlar om en kvinnas desperata jakt på en partner och en dotter som 

samtidigt försöker göra sin mamma lycklig med lögner. Mamman, till skillnad från 

mammorna i Ensam mamma söker(24/11), verkar inte vara intresserad i hur hennes perfekta 

man skall vara, utan hon vill snarare bara ha en man, vilka kvalitéer han har är irrelevant: 

- “Do you have to do this right away? Can´t you just wait this time and see if 

you meet a guy the normal way?”  

 Tonåringen, The Perfect man 21/11 

- “Have you seen these lines? I’m in a race against time […] every second 

counts… tick tack tick tack.”  

 Mamman, The Perfect man 21/11 

Filmens titel kan vara lite missvisande då denna konnoterar en uppfattning om att mamman är 

kräsen och inte tycker att männen hon träffar lever upp till sina förväntningar. Men det är 

snarare så att farbrorn, som ger dottern material för den hemliga beundraren, uppfyller kraven 

för den perfekta mannen. Det är honom alla förälskar sig i och det är han som är den rätta för 

mamman. Titeln refererar till farbrorn som är den rätta mannen, inte till mammans sökande 

efter den perfekta mannen. 

Detta avsnitt kan vi även koppla till Spiderman(22/11), där Peter Parker och Harry jagar efter 

samma tjej och det faktum att Peter anstränger sig för att bli den perfekta killen. Han utsätter 

sig för svåra situationer för att möta upp de kvalitéer som Mary Jane verkar söka efter. Vi ser 

här en annan sida av den historia vi såg i Ensam mamma söker(24/11) och i The perfect 

man(21/11). Vi får se det från mannens sida, hans sökande efter den perfekta kvinnan. Men då 

kvinnorna konnoterar en högre position i hierarkin och en viss makt till skillnad från Peter 



 

Parker kan vi inte koppla honom till någonting annat än misslyckende. Han förlorar Mary 

Jane till sin bästa vän, hans farbror dör pga. hans jakt efter kärlek och även han dör nästan på 

grund av det. Allt detta utan att egentligen ha åstadkommit det han önskade. 

I denna film och de två programmen kan vi se någonting som Bilandzic och Rössler pratade 

om; underliggande likheter i ytligt olika program. De må vara att det finns en viss likhet 

mellan dessa program även på en ytlig nivå, kärlek. Men de är även lika på ett djupare plan. 

De här sändningarna konnoterar framgång på ett annat sätt än exempelvis Masterchef, de 

konnoterar kärlek som framgång, som meningen med livet. Gemensamt är 

”huvudpersonernas” jakt efter lycka. Deras fokus ligger på att hitta en partner och det är 

endast det som är viktigt. De må vara hur man får en, genom att offra sig själv, att ta den 

första man hittar eller att strategiskt välja ut en. Alla stretar efter samma mål, kärlek. Så på en 

djup nivå handlar det om kärlek och ytligt handlar det även om kärlek, men på helt olika sätt.   

7.2.1 Reklam  

Under hela materialet har dejtingsiter visas tre gånger. Match.com en gång under The perfect 

man och en gång under Spiderman och Edarling.com har visats en gång under Masterchef. 

Detta är ett ganska fascinerande resultat. Utöver det kan man se mycket mat- och 

kasino/spelreklamer. Men reklampauserna ser inte annorlunda ut gentemot de andra 

reklampauserna i materialet(se bilaga 1). Vad som är intressant här att det inte finns några 

enskilda reklamer i anslutning till dessa tre sändningar som tydligt lyfter fram sändningarnas 

”budskap” på samma sätt som med Masterchef. Hur detta kommer sig är intressant. Visst kan 

vi se kopplingen mellan sponsorerna Gosa Vin och Vactatone(munsårssalva) med Ensam 

mamma söker, att man dricker vin på dejter och att munsår smittas via pussande, men det är 

ingenting som lyfter fram eller kompletterar programmets konnotativa del.  

Denna del säger att kärlek är viktigare, kärlek är lycka och det är viktigt att vara lycklig, 

speciellt med någon annan. Men vad säger våra reklamer egentligen om detta? Inte speciellt 

mycket. Det kan komma en Merci reklam, som nästintill skriker kärlek med kramande och 

pussande människor med sin kärleksmusik i bakgrunden, men den uppträder endast en gång 

under The perfect man´s reklampauser. I övrigt är inte reklaminnehållet speciellt annorlunda 

tillskillnad från det totala materialets reklamutbud 

Kärlek är här den dominerade ideologin som ifrågasätter ideologin om pengar som framgång. 

Den lyfter fram någonting annat än vikten av pengar för att bli lycklig och leva ett gott liv. Vi 

kan då tänka oss att denna del av myten inte representeras i samma omfång av den 



 

anledningen att den inte är lika lönsam ur annonsörernas perspektiv. Att ge tittarna en bild av 

att kärlek är allt du behöver är inte någonting de kan sälja och tjäna pengar på. Det här kan 

vara en möjlig förklaring till varför vi ser en sådan liten representation av kärlek i materialet 

men en stor representation av pengar. Detta kan vi därför tolka som att kärlek inte är det 

viktigaste i jakten på det goda livet, men en liten del av det. I vår jakt på det goda livet är 

alltså inte kärlek högst upp på prioriteringslistan, om vi frågar tv:n, det är någonting vi kan 

avvara, misslyckas med.  

7.3 Jakten på det goda livet 

Men hur hanterar vi då de situationer där vi misslyckas med vår jakt på det goda livet? 

Lyxfällan; hur gick det sen?(20/11) är ett program som behandlar denna sida av jakten på det 

goda livet. I detta program åker programledarna ut och träffar personer som i tidigare 

säsonger deltagit i programmet. Programledarana vill se om dessa deltagare har fortsatt med 

sin budget efter ett de lämnat dem och hur deras ekonomi ser ut nu. Vi kan här se hur 

individens misslyckande lyfts fram. 

”Det är såhär att katthemmet jag drivit i 6år, där har jag väl lagt in 300 000 till 

350 000 under 6 års tid. Så jag har väl… jag har räddat katter istället för att betala 

min skatt[…]det är ju dumt.” 

  Mia, Lyxfällan 20/11 

Det här är alla människor som på olika sätt har misslyckats med sin ekonomi, de har lagt 

pengarna på katter, väskor, mat osv utan att ha koll på utgifter och inkomster. I de flesta fall 

så blundar dem över de skulder som de har. Vi kommer här i kontakt med framgång och 

rikedoms binära opposition; misslyckande och fattigdom. Här är det programledarna 

(ekonomiexperterna) som får se till att kontrollera om deltagarna skött sig eller behöver hjälp 

en gång till. De för en dialog med deltagarna om hur de tycker att det gått, men även om deras 

syn på pengar. En av deltagarna, som från början spenderade pengar utan inkomst, utrycker 

att pengar inte är någonting viktigt: 

”Det såg ju lite illa ut, men pengar det är ju bara en illusion.[---]Men jag tror att 

man måste ha en lite softare inställning till pengar. Pengar kan komma ganska lätt 

om man är smart.”  

  Vanita, Lyxfällan 20/11 

Om detta är den korrekta bilden på pengar kan vara svårt att svara på. Men det ger en bild av 

att hon, tillskillnad från de andra, inte känner en skuld för hennes misslyckande. De andra 



 

deltagarna konnoterar en tydlig ånger över deras handlingar och hela detta program 

konnoterar även det en tydlig skam och negativ bild över personer som inte har en god 

ekonomi: 

”När jag fick veta att det var så pass många anmärkningar som vi hade… jag 

kunde inte ens ha föreställt mig det. Jag kanske trodde att det var 70, men inte 135 

stycken. Det är ett rekord som vi inte är stolta över.” 

 Jennie, Lyxfällan 20/11 

Även i detta program lyfts proffs, experter, auktoriteter, personer som befinner sig ovanför 

andra, fram som lösningen på individens problem och misslyckande. I Masterchef var det 

domarna och i Lyxfällan är det programledarna. Detta är ett exempel på de lösningar som 

Thomas pratar om i sin forskning om livsstils-tv. TV-utbudet presenterar ett problem för att 

sedan presentera lösningen på detta problem. Det är på samma sätt som myten presenterar sig 

själv som en lösning. Då myten om det goda livet innehåller pengar som en typ av framgång 

är det pengar som är lösningen och i Lyxfällan är det programledarna som är lösningen på det 

ekonomiska problemet. 

Pengar och ekonomins värde lyfts även fram i programmet Svenska Hollywood fruar(18/11) 

där vi fick följa fyra olika kvinnor som på skilda sätt kan ses som framgångsrika i Hollywood. 

Konnotationen av pengar sker här på ett positivt sätt till skillnad från i Lyxfällan. Det är 

någonting som konnoterar lyx, slöseri, givmildhet, kändisskap osv., associationer som kan 

kopplas till personer i toppen av hierarkin. Programmet är här, tillskillnad från Lyxfällan, en 

tydlig presentation av myten om det goda livet, framgång. 

7.4.1 Reklam  

Medan vi under hela materialet av reklam kan se en konsekvent återgivning av reklamer som 

på olika sätt handlar om att tjäna pengar snabbt, ex. Betsson, Casinofloor.com osv., kan vi i 

anslutning till Lyxfällan(20/11) snarare se en frånvaro. Under de reklamer som kan ses innan 

och under programmets sändning kan vi inte se en enda reklam som är kopplad till spel 

(förutom i reklampausen efter programmets slut där Betsson är sponsor till det uppkommande 

programmet Blacklist). Det vi kan se här skulle kunna sägas vara undantaget som bekräftar 

regeln.  

Men varför dessa reklamer inte återfinns i anslutning till detta program kan det finnas massa 

anledningar till, men detta är inte av vikt för denna undersökning. Det är snarare det faktum 

att det inte finns några som är intressant. Det här är ett program som lyfter fram ekonomiska 



 

misslyckanden, hur skulle då en reklampaus med sätt att tjäna snabba pengar tolkas? Antingen 

som en provisorisk lösning på ett problem eller själva grunden till problemet. Hur som helst 

så skulle det antingen skada företaget bakom reklamen eller Lyxfällan i slutändan. Men nu 

eftersom att det inte står till på detta sätt så tolkas det inte heller så. Istället så kan vi sen en 

betydligt höge koncentration av ekonomiskt inriktade reklamer jämfört med det övriga 

materialet(se bilaga 1). Lendo, en tjänst som hjälper en att få ner sina räntekostnader och spara 

pengar, är både sponsor till programmet, men även sänder reklamer under pauserna utöver 

dessa. Förutom dem har vi reklamer som handlar om hur du kan tjäna pengar genom att sälja 

dina tillhörigheter, hur du handlar mer ekonomiskt samt hur du kan få ekonomisk hjälp för 

ditt företag. Vi har alltså reklamer som uppmuntrar till en god ekonomi, någonting som 

programmet även förespråkar. Vi har alltså ett program som uppmuntrar till ett ansvar för sin 

ekonomi, och som även tillhandager tips och hjälp för att åstadkomma detta. Sedan har vi 

även reklamerna som gör precis samma sak som programmet. Vi blir därför presenterade 

inför ekonomisk hjälp i en timme konstant. Det är här som de binära oppositionerna fungerar 

som bäst. Vi kan inte veta vad som är ett gott liv om vi inte har ett ont liv och 

Lyxfällan(20/11) ger oss det onda. Vi lär oss här vad som är rätt och vad som är fel. 

7.5 Samhället  

Utöver individen och hennes eget ansvar för att uppnå ett gott liv, har vi en annan part som 

spelar in i denna process. Denna part är samhället. Även om det är så att det är individen som 

skall åstadkomma allt detta så spelar även samhället in i denna process som en ”vägledande 

hjälp”. Samhället står vid sidan om och uppmanar individen till hur den skall hantera 

situationer och hur den skall agera. Denna del av myten, dess ideologiska funktion, fungerar 

så att den upprätthåller de maktordningar vi har. Detta innebär att myten bevarar samhällets 

auktoriteter m.m. och får oss att inte ifrågasätta dessa. Vi har här b.la. Polisen som säger vad 

som är rätt och fel. En del av samhället som riktar oss i rätt håll eller straffar oss om vi gör fel. 

Men vi har även auktoriteter som inte har samma värkställande makt över individerna. Vi har 

då andra auktoriteter i b.la. affärslivet som står över oss och vägleder oss uppåt. Samhället, 

privat eller ej, leder oss mot ett gott liv, uppmanar oss att handla rätt.  

I tidigare forskning har det föreslagits att tittare är aktiva framför tv:n. De ser på ett program 

för att de vill lära sig om ett ämne eller bara för att de vill slappna av. Vi kan även tänka oss 

att de ser på program som exempelvis Efterlyst(19/11) för att de vill hjälpa till. Dessa program 

erbjuder tittaren en känsla av delaktighet och uppmuntrar till förändring. Genom dessa 

auktoriterer på tv ges vi förslag på saker som behöver förändras. Någonting som individen 



 

själv kan påverka och förändra, som med skolmaten i Jamie´s school dinners. Vi kan därför 

tänka oss att dessa program fyller en funktion för samhället, men även hos tittaren. 

7.5.1 Moral  

För att veta vad som omfattar det goda livet blir vi som grupp även presenterade inför vad 

som är rätt och fel. Vad får man göra och inte, vad bör man göra och inte, hur ska man bete 

sig osv., det handlar alltså om de oppositioner som myten behandlar. Genom att presentera 

någonting som är fel så vet vi vad som är rätt. Genom detta kan vi se vilket liv som är gott och 

vilket som är ont. Gör man alltid rätt kommer man leva ett gott liv, men gör man fel kommer 

man att leva ett ont liv, pank, i fängelse eller ensam. Narrativen i denna myt och i dessa 

sändningar är alltså ganska klara och förser oss med en mängd binära oppositioner för att det 

skall vara extra tydligt för individen vad som är rätt och vad som är fel.  

Presentationer om moral, rätt och fel, kan vi se i flera program. I Efterlyst(19/11) är 

programmets syfte att få tittarna att ringa in och ge tips om de olika brotten som presenteras så 

att de ansvariga i slutändan skall kunna ställas inför rätta. I Inte ok!(18/11) redogörs det för 

hur man skall agera i olika sociala situationer, vad som är rätt och vad som är fel. I serier så 

som Bones, Unforgettable och Revenge presenteras vi även här inför rätt och fel, ofta i form 

av en skurk som gör någonting dåligt ex. ljuger och dödar, för att sedan ställas inför rätta tack 

vara en eller flera hjältar. Vi presenteras alltså även här inför oppositioner men i form av 

narrativ. Vi kan utifrån Propps narrativ om karaktärernas handlingar placera ut en skurk och 

en hjälte i våra program. I dessa program är hjälten ofta en person med en viss auktoritet, en 

person inom rättsväsendet, polis, utredare osv. Dessa auktoriteter, förutom att säga vad som är 

rätt och fel, uppmanar även till att hjälpa till, uppmanar till medmänsklighet. 

”Vårt inslag om förståndshandikappade Rickard upprörde många. 15 tips kom in 

till Efterlyst och vart enda ett namngav samma person och nu sitter en 20-årig 

man häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel.[---] Ni ser ibland 

behövs det inte ens bilder för att få fast en gärningsman. Det är bara genom ert 

engagemang vi löser brott och det skall ni ha tack för.”  

 Programledare, Efterlyst 19/11 

Individen uppmanas här att hjälpa både auktoriteterna och andra individer att nå ett mål; att 

göra gott. Detta kan vara som i tidigare exempel att tipsa om vem som kan ha begått ett brott, 

men även att hjälpa sig själv. Detta genom att erkänna sitt misslyckande och ta råd och hjälp 

från de som kan. Programmen vill att vi som tittare skall tilldela oss själva ett narrativ, 



 

narrativet som hjälte. Det är vi som skall få skurken i fängelse och det är vi som skall vinna 

över vår dåliga ekonomi. 

7.5.2 Maktordningar  

Hierarkier är även det någonting som vi konstant blir presenteras inför. Om det är genom 

svenska kändisar med mycket pengar, ”proffs” som vägleder ”oss andra” i rätt riktning, eller 

auktoriteter som säger vad som är rätt eller fel, så är det en tydlig uppdelning mellan dem som 

tillhör toppen av hierarkin och de som tillhör botten. Inom denna hierarki kan vi se hur det är 

individen som genom sitt sökande efter det goda livet, oberoende vad det omfattar, försöker 

åstadkomma detta genom att klättra uppåt i hierarkin. Detta kan ta uttryck genom att de b.la. 

tar råd från personer som redan existerar i en högre del av pyramiden.  

“Watching you guys, you got finesse and I´ve seen you make beautiful tiny little 

things. You, coaching kind of like a cheerleader. I was getting inspired by it, 

watching you run and then this is what we get. I just expected it to be more finesse 

and technical expertise [….] no sauce, no garnish. You guys are better than that. 

It´s just sad.” 

  Graham Elliot, Masterchef 18/11 

Genom att lyssna på dessa personer blir individen bättre personligen, men även bättre än 

andra. Det är här som individen placerar sig själv över andra individer. I Masterchef kan detta 

ses genom att den bästa i tävlingen går vidare, ett steg närmare sin dröm, och får stå på en 

balkong som är placerad ovanför de andra deltagarna och i en bokstavlig mening konnoterar 

en högre placering i hierarkin.  

Dessa hierarkier, om de som lever det goda livet och de som försöker nå det, är ett tydligt 

exempel på en ideologi som maskeras som naturlig. Denna ideologi säger att vissa är bättre än 

andra, och man måste jobba för att komma till toppen, i vissa fall måste man göra ont för att 

nå gott. Men även om det goda alltid vinner över det onda, enligt narrativen, så ska man vara 

beredd att göra det som krävs. Det är denna ideologi som myten maskerar till någonting 

naturligt. Vi ser det inte som någonting konsting att man måste anstränga sig för att få det 

bättre, allt kommer inte med tur.  

  



 

7.5.3 Reklam 

Men samtidigt som myten säger att det inte handlar om tur, så möts vi under reklamerna av en 

dominerande mängd reklam om kasinosajter, pokerrum, spel och bettingsidor. Spel som till 

stor del handlar om tur. De må vara att de konnoterar välgång, framgång och lycka, men de 

konnoterar även ett spel, taktiker och strategier.  

”Livet det är som ett spel. Det har upp och nedgångar. Du vet aldrig säkert hur det 

går. Det kan bjuda på något helt oväntat. Livet är som ett spel.”  

 Maria.com 18/11 

Maria.com är en kasinosajt som med denna reklam sammanfattar ett av det viktigaste som vår 

myt säger; livet är ett spel. För att nå framgång tänker man taktiskt samtidigt som dessa 

taktiska handlingar även uttrycks i fula spel för ens egen vinning. Det här är någonting som 

denna myt gör till någonting naturligt; man får ta till fula knep för att nå dit man vill; så är ju 

livet, det är ett spel. Så programmen berättar om ett acceptabelt spel och reklamerna 

rättfärdigar och kompletterar det. Men samtidigt så säger det motsatsen, du kan få det även 

genom ren tur. Du kan trycka på en knapp och plötsligt är du miljonär. Detta trots att större 

delen av oss jobbar hela livet för att bli det medan en liten del av dem faktiskt åstadkommer 

det utan tur, utav ren ihärdighet.  

Men vad säger det här egentigen om moral och maktordningar? Vi ser program som säger att 

man skall göra rätt, inte mörda eller skada andra osv., men sedan ser vi i reklamerna som 

säger att man inte behöver jobba för framgång, du måste inte göra rätt. Vi har sagt att man får 

göra fel så länge man gör det för en god anledning. Men i de reklamerna som vi sett så finns 

det ytterst lite som uppmuntrar till ett beteende med ödmjukhet och hjälpsamhet. Reklamer 

som uppmuntrar till detta är Reach for change, fallingwhistle.com och Randiga huset. Detta är 

reklamer som uppmuntrar människor att hjälpa andra. Men ser vi hur dessa är utplacerade så 

är det inte endast i anslutning till sändningar med moral och maktordningar. Dessa reklamer 

har sänts i anslutning till fem program/filmer var av fyra av dem hade med moral och 

maktordningar. Nog är detta någonting positivt, men ser vi till helheten så är det ytterst lite. 

Det här är totalt åtta stycken reklamer med denna inriktning. Det här är alltså inte ett speciellt 

utmärkande ämne eftersom varje reklampaus kan innehålla allt från ca fyra till tjugo olika 

reklamer. Istället för ödmjukhet och medmänsklighet konnoterar reklamerna egoism och 

materialism. Du skall köpa saker för att du vill ha dem, de skall gynna dig, det är för din skull 

och din lycka. De uppmuntrar till ett motsatt beteende jämfört med vad sändningarna 

uppmuntrar till: 



 

”Vi måste hjälpa till allihopa. Alla som vet det minsta lilla, det minsta lilla detalj, 

iakttagelse. Allting har en betydelsefull. Det här får inte ske igen. Det måste sättas 

stopp för det. Så snälla, tala om vad ni vet.” 

  Offrets farmor, Efterlyst 19/11 

Vi har här oppositioner där tittaren istället måste ta sina kunskaper från sändningarna och 

applicera dem under reklampauserna. Är det bättre att få en brottsling i fängelse och hindra 

andra från smärta eller är det viktigare att jag har ett billigt mobilabonnemang? 

8. Slutdiskussion 

Det vi kan se i det material som har studerats är att det är individen som är nyckeln till det 

goda livet. Vare sig det handlar om pengar, kärlek, moral, maktordningar, framgång, 

misslyckanden eller drömmar så är det individen som bär ansvaret inför dessa. Studien 

bekräftar även mycket av tidigare forskning; tv presenterar lösningar på våra problem, men 

även att ytligt skilda program har många djupare likheter. Vi kan se ett mönster av taktik, 

individens ansvar för sin framgång och sitt misslyckande. Detta är någonting som 

genomgående belysts i materialet.  

Som individ kan vi alltså inte förlita oss på att andra skall tillgodoge oss detta liv. Visst så kan 

ett gott liv bero på vilka vi delar det med, men det ligger fortfarande på individen att skaffa 

sig detta. Det gäller att engagera sig i sin egen lycka och framtid. Vill du äga en restaurang i 

framtiden, ja då skall du jobba hårt för det och kasta andra under bussen om det gynnar dig. 

Men du får samtidigt inte skada någon. Samhället står vid sidan och säger vad som är rätt och 

fel.  Du får inte göra precis vad du vill för då blir du straffad, men samtidigt så är valet ditt. 

Du väljer hur du agerar och vad som är viktigt för dig, men gör du fel enligt den rådande 

ideologin och maktordningen så får du ta konsekvenserna.  

Vad som sägs i reklampauserna är dock inte alltid samma sak beroende på när och var vi ser 

på dem. Vad som sägs beror helt och hållet på vad de sänds i anslutning till. Den största 

skillnaden kan vi se hos kasino och spelreklamer som uppkommer frekvent i hela materialet. 

Det här är reklamer som uppmuntrar till att tjäna pengar snabbt, men de konnoterar också en 

livsstil som associeras med framgångsrika. De lyfter fram ideologin om rikedom och dess 

förmåner, men även vikten av att tänka taktiskt för att få det man vill. Dessa reklamer och 

många mer förstärks olika beroende på om vi såg på Lyxfällan tidigare eller på The perfect 

man. Vi tolkar de helt olika, men gemensamt är att de för tanken tillbaka till programmet eller 



 

filmen. De får oss att fortsätta tänka på myterna, ideologierna och konnotationerna i 

sändningarna. De hindrar oss från att släppa tanken om framgång, om ett gott liv. 

Vad framgång och ett gott liv är kan dock se olika ut, det beror till största del på individens 

prioriteringar. Men vad vi kan se så ligger drömmar, pengar och kärlek högt upp i listan. Vi 

skulle kunna säga att det är detta som framgång är; du har uppnått din dröm som exempelvis 

kock eller hemmafru, du är rik och kan göra vad du vill utan att behöva fundera över 

ekonomin och du har en familj som du älskar och värnar om. Men vad händer om du inte 

uppnår detta? Jo det är ditt ansvar. Vår myt säger ingenting konkret om vad som händer med 

dem som inte uppnår det goda livet, men det säger vad det är och hur det kan hända. Ett ont 

liv är i princip motsatsen till ett gott liv. Det är ekonomiska problem, ensamhet och 

misslyckande. Detta misslyckande ligger i individens händer. Hon kan ta sig upp ur det men 

oftast behövs det hjälp. Av den anledningen finns auktoriteterna, experterna, de som uppnått 

detta önskvärda liv. Vi har alltså poliser som upprätthåller rätt och fel, vi har ekonomiexperter 

och vi har stjärnkockar. Alla dessa och många fler vägleder oss uppåt i hierarkin mot det goda 

livet vi söker. De hjälper oss från botten och vårt misslyckande, men bara om vi anstränger 

oss. Det är nämligen så att vi kan få hur mycket hjälp och råd som helst, men i grunden så 

ligger det på individen. Samhället ger oss kartan för att finna ett gott liv, den ger oss 

kompassen att följa. Det är bara upp till oss att ta det första steget i rätt riktning. 

8.1 Vidare forskning 

Denna studie har undersökt hur det goda livet representeras i tv3s utbud. Detta utbud har dock 

begränsats till totalt 21 timmar av en vecka, någonting som gärna hade utökats i framtiden. I 

en vidare forskning hade ett bredare material förslagsvis studerats, med en inriktning på ett av 

teman i den här studien. På så sätt skulle man kunna få en djupare insikt i hur denna 

representation kan se ut, men även en större förståelse för hur den fungerar.  

Ett annat förslag är att byta inriktning på studien totalt. Istället för att fokusera på hur denna 

representation ser ut i tv, skulle man kunna se hur den ser ut hos tittarna. Vad tycker de är ett 

gott liv? Är det samma som vi sett i vår undersökning eller är det någonting helt annat? Detta 

skulle tillföra en insikt i den andra faktorn som kan påverka människors världsbild, deras 

dagliga liv. Allt detta skulle man även kunna analysera inom ett perspektiv av neoliberalism. 

Detta skulle tillföra mer värde till denna forskning då mycket tyder på att det skulle kunna 

finnas ett samband här.  



 

Vår studie säger att det är individens ansvar att skaffa sig ett gott liv. Men samtidigt så 

påverkar samhället individernas val. Genom detta skulle vi kunna anta att vi som individer är 

mer influerade av mediet än vad vi tror. Det här kan leda oss till tanken om att vi kanske bör 

ifrågasätta det som egentligen visas på tv och se över om det är det här som vi verkligen vill 

få förmedlat till oss. Är det här verkligen ett gott liv?  
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10. Bilagor 

För bilaga 1 se nästa sida.  

 

  



 

 

Bilaga 1. Tabell över olika kategorier av reklaminnehåll. Tabellerna visar i vilken frekvens dessa kategorier som sågs i anslutning till de skilda programmen/filmerna. 

 

  
 Måndag 24/11 Tisdag 18/11 Onsdag 19/11 Torsdag 20/11 

 

Kategori M EMS R M  SHF  IO  YTW M  E  U  M  L  BL Summa  

Spel, Kasino 7 7 14 5 9 3 2 7 3 1 9 2 14 83 

Mat 11 5 3 11 8 3 4 8 5 5 9 1 - 73 

Alkohol, 

Dryck 
5 11 6 2 12 5 6 4 5 3 3 4 5 71 

Inredning 4 2 3 6 4 1 1 6 2 4 3 1 - 37 

Fordon 3 2 1 4 - 1 - 1 2 11 1 2 3 31 

Medikament, 

Kroppsvård 
6 13 4 2 10 9 5 2 2 2 3 4 6 68 

Kläder, 

Skönhet 
4 8 4 2 4 1 - 2 3 5 5 4 2 44 

Tjänst, 

Teknik 
2 3 2 1 4 3 2 2 8 3 6 5 2 43 

Ekonomi, 

Hushåll 
2 2 3 7 6 2 2 8 3 7 2 17 3 64 

Telefoni, 

Bredband, 

Tv, Radio 

- 2 1 - - 2 - 5 5 4 4 6 3 32 

Förändring - - - - - - - - - - 4 2 2 8 

Djur, Resa, 

Blandat 
1 2 3 3 1 - - 1 3 5 2 1 - 22 

Summa  45 57 44 43 58 30 22 46 41 50 51 49 40 N=576 



 

 

 

 

Fredag 21/11 Lördag 22/11 Söndag 23/11 

 

 TR TPM RM S  S2 SHF 

(repris) 

IO 

(repris) 

B JE 
Summa  

Spel, Kasino 2 9 9 18 6 9 3 3 3 
62 

Mat 3 14 4 15 3 9 1 2 4 
55 

Alkohol, 

Dryck 

1 8 6 2 2 3 3 8 4 37 

Inredning 0 6 2 1 - 3 3 4 4 23 

Fordon 2 5 1 2 1 1 1 4 1 18 

Medikament, 

Kroppsvård 

4 4 2 7 2 3 4 3 1 
30 

Kläder, 

Skönhet 

- 5 1 1 1 5 1 2 2 
18 

Tjänst, 

Teknik 

- 6 4 16 7 6 3 11 5 
58 

Ekonomi, 

Hushåll 

- 5 1 4 3 2 2 5 8 
30 

Telefoni, 

Bredband, 

Tv, Radio 

2 9 4 12 5 1 8 11 10 62 

Förändring - 1 - - - - 1 3 1 6 

Djur, Resa, 

Blandat 

- 3 1 3 4 1 - 1 - 
13 

Summa 14 75 35 81 34 43 30 57 43 N=412 

Förkortningsbeskrivning 

M Masterchef 

EMS Ensam mamma söker 

R Revenge 

SHF Svenska Hollywood 

fruar 

IO Inte ok! 

YTW You´re the worst 

E Efterlyst 

U Unforgettable 

L Lyxfällan: Vad hände 

sen? 

BL Blacklist 

TR Totalrenovering 

TPM The Perfect Man 

RM Role Models 

S Spiderman 

S2 Spiderman 2 

B Bones 

JE Johnny English 


