


Det är seriefinal av MTV:s realitydrama 
The Hills. Serien som under sex säsonger 
följt en rad unga karriärskvinnor i Los Ang-
eles går mot sitt definitiva slut. Seriens sto-
ra stjärna, Kristine Cavallari, har bestämt 
sig för att göra en nystart och flytta till Eu-
ropa. Under dramatiska förhållanden ska 
hon lämna pojkvännen Brody Jenner bak-
om sig. En tårfylld Kristine lämnar Brodys 
famn och rusar mot den väntande limou-
sinen som ska ta henne till flygplatsen. Ka-
meran, som varit  fäst på Jenner, zoomar 
ut samtidigt som kulissen med den klas-
siska Hollywoodskylten i bakgrunden rull-
las bort och strålkastarlamporna släcks. Li-
mousinen stannar och Kristine hoppar ut, 
går bort till Brody Jenner för att ge honom 
ännu en kram. Ett slut som suddar ut grän-
sen för reality-tv. Ett ovanligt men framfö-
rallt värdigt avslut för en realityserie som 
fördömts av kritiker för att vara alldeles för 
regisserad. Tobias Norström, redaktör och 
programutvecklare på produktionsbola-
get Mexiko Media medger att merparten 
av reality-tv är planerat in i detalj.

– Det finns inget produktionsbolag som 
skulle våga sig på riktig reality i dagens hårda 
medieklimat . För att satsningen ska kännas 
motiverad vill produktionsbolagen försäkra 
sig om att man får med rätt mängd drama-
tik, konflikter och intressanta personligheter, 
säger Tobias Norström. Han medger att det 
ofta handlar om produktioner med mycket 
låg kvalitet men som ofta innehåller tillräck-
ligt med konfliktbaserad spänning och är 
långt mycket billigare att producera än en 

NÄSTAN OBEMÄRKT har reality-tv tagit över det svenska mediautbudet. Ungdomar följer slaviskt dokusåpor som Paradise Hotel 
medan morföräldrar tvångsmässigt slår sig ned framför Stjärnorna på slottet vecka efter vecka. Gränsen för vad reality-tv är har sud-
dats ut. Tydliga tävlingsprogram där en grupp isolerade människor slåss om en stor summa pengar har bytts ut mot allt från kända ar-
tister som samlas för att lära känna varandra till rika människors exotiska vardagsliv. Grunden är dock densamma, det är fortfarande 
den så omåttligt populära verkligheten som porträtteras. Men hur pass verklig är egentligen reality-tv och hur påverkar mediet oss?

dramaserie.
Reality-tv har kommit att bli televisionens 

pinsamma soptipp. En plats dit mediafolket 
åker för att dumpa sina mest genanta pro-
gramidéer. En plats för de basala behov vi bär 
inom oss men inte vill erkänna. Tv-tittandet 
har under decennier setts ned på som något 
fördummande men plötsligt har en distink-
tion uppstått mellan tv och tv. HBO-draman 
som Breaking Bad och Netflix-serier som Hou-
se of Cards är kultur, något vi inte alls behö-
ver känna skuld över att vi sträcktittar på i 12 
timmar. Få erkänner dock att de slaviskt föl-
jer Svenska Hollywoodfruar eller Meet the 
Kardashians. Margaret Mead, berömd ame-
rikansk antropolog och skribent beskrev i en 
krönika från 1973 genren som en ny konst-
form, lika betydelsefull som novellen eller dra-
mat. Hur gick reality-tv från att i sin linda ha 
jämförts med essän och dramat som konst-
form till att bli televisionens slaskhink? En 
plats där våra mest basala mediala behov till-
fredsställs. Hur gick reality-tv från exklusivt til 
lågkvalitativ massproduktion?

Annette Hill, professor i medie- och kom-
munikationsvetenskap vi Lunds Universitet 
och författare till en rad böcker om reality-tv, 
ger tre förklaringar till reality-tvs framväxt.

– Genrens framväxt har framförallt eldats 
på av inre strider i medieindustrin. Manusför-
fattares strejker, tvister om immaterialrätt och 
ägarstrukturer är alla viktiga faktorer till varför 
vi ser så mycket reality-tv på bästa sändnings-
tid idag, säger Annette Hill. För det andra så 
har realitygenren nu blivit så pass omfattande 
att vi hittar allt från program om räddnings-

tjänsten till livstilsprogram och dokusåpor i 
tv-tablån. Sist men antagligen viktigast är att 
realityserier ofta lyckas bli nationella diskus-
sionsämnen och mediehändelser som vi, för 
att kunna hänga med i diskussionen känner 
ett tvång att följa, enligt Hill.

Det är precis vad som hände när det svens-
ka folket fick upp ögonen för reality-tv och 
bänkade sig framför Expedition Robinson 
i slutet av 90-talet. På många sätt var Sveri-
ges television banbrytande i genren. Forma-
tet såldes till amerikanska Fox Network och 
blev en av de största succéerna i amerikansk 
tv-historia. Expedition Robinson hade premi-
är i SVT hösten 1997 för att sedan avlösas av 
den holländska realityserien Big Brother. Två 
programidéer de flesta av oss känner igen vid 
det här laget.

Få tv-produktioner har lyckats lika bra pu-
blikmässigt som Expedition Robinson och 
vid sista avsnittet av säsong fyra uppmättes 
över fyra miljoner tv-tittare. När konceptet 
togs till USA år 2000 blev det den mest sedda 
tv-produktionen det året. Vissa hävdar att Ex-
pedition Robinson var först ut i realitygenren 
men faktum är att programmet har en revo-
lutionerande föregångare i det amerikanska 
70-talet. I An American Family samlade Public 
Broadcasting System, amerikanska motsva-
righeten till SVT, en, som titeln avslöjar, ameri-
kansk familj som filmades under sju månader. 
Över 300 timmars råmaterial komprimerades 
sedan till tolv entimmesavsnitt om en till sy-
nes lyckad amerikansk familj. An American Fa-
mily blev en omedelbar succé. Craig Gilbert, 
skaparen av världens första reality-serie, hade 

som idé att skapa något som utmanade de 
cementerade amerikanska normerna kring 
kapitalism, äktenskap och den så mytom-
spunna amerikanska drömmen. Vi får till en 
början möta en lycklig familj från den övre 
medelklassen med huset de flesta drömmer 
om, fyra bilar och exklusiva semesterresor. 
Under ytan döljer sig dock ett kollapsande 
äktenskap, en fader som negligerar sina barn, 
en problemtyngd homosexuell son och en 
instörtande amerikansk dröm som byggts på 
lite annat än pengar. 

På samma sätt vill Filip Hammar, en av Sve-
riges mest prominenta nöjesprofiler de se-
naste decenniet, bryta folks fördomar och in-
rutade mönster.

– Det är det absolut värsta som finns. Allt 
ont kommer ur fördomar, säger Filip Ham-
mar. Han menar att det flesta realitybaserade 
program endast förstärker fördomar. Unga 
tjejer med fördelaktigt utseende ser dessa 
program och inser ganska snabbt att de kla-
rar sig gott och väl på sitt utseende utan att 
behöva utveckla några andra färdigheter för-
klarar programledaren.

Hammer står tillsammans med parhäs-
ten Fredrik Wikingsson bakom realitysuccé-
er som Får vi följa med? och Grattis Världen. 
Filip kommer att tänka på en sekvens ur Får 
vi Följa med? Ett program där han och kolle-
gan Fredrik Wikingsson gav sig ut i Sverige 
och umgicks med människor som de träffade 
längs vägen. På en pizzeria i Trollhättan träf-
far de Louise som tidigare varit man och som 
fortfarande är gift med frun Siri.

– Louise hade kvar pungkulorna från sitt 
könsbyte. Vi följde med henne och Siri ut i 
deras båt och begravde testiklarna från ope-
rationen i Nordsjön. Det är inget de visar på 
TV4 en fredagskväll, säger Hammar.

Filip Hammars bild av realityseriens påver-
kan på unga tjejer förstärks av forskning som 
visar på kopplingen mellan reality-tv och vår 
självbild. Suzanne Mazzeo och Sara Trace, 
två psykologer vid Virginia Commonwealth 

University, har forskat i så kallade makeover 
shows och tittarens förhållande till sin kropp. 
Studien, som endast fokuserade på kvinnor, 
visade tydliga kopplingar mellan dessa pro-
gram och en ökad stressnivå. Kvinnor som 
valdes ut att följa någon av dessa makeover 
shows under en längre tid kände en ökad 
stress över att göra något åt sina kroppars ny-
upptäckta ”defekter”. Antingen genom bant-
ning eller någon form av kirurgiskt ingrepp. 
De som följde serierna visade sig även löpa 
en något ökad risk för att drabbas av någon 
form av ätstörning jämfört med de som und-
vek programmen.

VILLE GÖRA ANNORLUNDA TV
Fredrik Wikingsson och Filip Hammar träf-

fades på Aftonbladets nöjesredaktion i mit-
ten av 90-talet. De visste tidigt att de ville för-
ändra den svenska tv-tablån.

– Valet stod ju mellan tjeckisk dockteater 
på SVT och någon slags Stefan och Krister-
fars med dassdörrar som for fram och tillba-
ka. Vi tyckte och tycker fortfarande att det så-
klart finns utrymme för någonting mer. Det 
där var ju varken underhållning eller bildan-
de, säger Hammar.

Duon har under sina över tio år som pro-
ducenter och tv-personligheter legat bakom 
prisade program som I en annan del av Kö-
ping, High Chaparall och 100 Höjdare: Sve-
riges skönaste människor. I en annan del av 
Köping skildrade livet på ett gruppboende 
för utvecklingsstörda i Köping. Realityserien 
blev snabbt en tittarsuccé och vann under 
sin första säsong pris för både bästa doku-
mentär och bästa serie. 

-Den serien om något visar ju på att reality 
inte behöver vara silikonbröst och robinson-
råd för att folk ska titta. Programansvariga på 
kanalerna tjatar så mycket om att de bara vi-
sar vad folk vill se och visst är det kanske lätt 
att dra tittare med Paradise Hotel. Men det 
går faktiskt att göra någonting med bra mer 
udd som folk fortfarande slår sig ner framför.

Realitygenren sågs i sin vagga 
som en ny konstform, jämförd 
med dramat eller novellen

Samtidigt är facsinationen för sex, pengar 
och kändisskap lika stark i realityserien High 
Chaparall som i Svenska Hollywoodfruar. I 
serien reste programledarduon hem till kän-
disar, oftast amerikanska, för att hänga med 
dem i deras vardag under ett par dagar. Vi får 
följa med den gamle porrskådisen Ron Jere-
my till ett av hans favorittillhåll, en bordell ut-
anför Las Vegas där Jeremy pratar om förde-
larna med prostitution jämfört med ett  fast 
förhållande. Hemma hos glamourmodellen 
Fabio Lanzoni studeras ett stereosystem för 
tre miljoner dollar i detalj varpå Fabio visar 
upp sina 200 motorcyklar.

-High Chaparall förtjänar ingen Emmy för 
bästa dokumentärserie, det är jag den för-
ste att erkänna. Samtidigt tycker jag det är 
orättvist att jämföra vår, så kallade reality, 
med mtv-reality, säger Wikingsson.

Fredrik Wikingsson hänvisar till mtv-rea-
lity som den mest banala formen av reality-
tv. Han nämner populära serier som Jersey 
Shore och Laguna Beach. Den förstnämn-
da följer en grupp amerikaner med italiensk 
bakgrund som flyttat in i ett hus i det par-
tystinna Jersey Shore-området i New Jersey. 
Fokus ligger på utelivet i den livliga sommar-
staden. Alkoholkonsumtionen och jakten på 
nya sexpartners har nu fyllt avsnitten i fyra 
säsonger. I The Hills får tittaren lära känna ett 
gäng high school-ungdomar i det välberga-
de området Laguna Beach i Kalifornien. Det 
invecklade sociala spelet i den lilla vänkret-
sen varvas med lyxkonsumtion och exklusi-
va resor.

– Det är väl givet att barn påverkas av det, 
man kanske kan kalla det ett hårdare

”Vi följde med Louise, tidigare 
Lasse, och begravde hennes 
pungkulor i Nordsjön. Det är 
inget de visar på TV 4 en fredags-
kväll.”    Filip Hammar
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Nöjesprofilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är trötta på det mesta inom reality-tv. I sina egna produktioner vill de utmana tittarens förutfattade meningar. 

medieklimat. Det är inte bara reality-tv, 
porren är väl kanske bland det mest lättill-
gängliga som finns idag. Det är ju bara ett 
klick bort, annat än när tre 14-åriga killar 
samsades om en lektyrtidning som upp-
täckts bakom gympahallen, säger Fredrik 
Wikingsson.

Tobias Norström oroas över reality-tvs ut-
veckling.

– Realitygenren hade kunnat vårdats så 
mycket bättre. Både An American Family 
och Expedition Robinson kändes väldigt 
äkta. Både producenter och deltagare i de 
tidiga realityserierna hade en väldigt naiv in-
ställning till formatet vilket i slutändan var 
positivt. säger Tobias

I internets tidevarv måste tv-kanalerna 
inte bara konkurrera med det växande tv-
utbudet utan även ett internet fullt av sex, 
bloopers och vattenskidsåkande ekorrar. Nu 
dög inte Hylands Hörna eller Ingmar Sten-
marks förutsägbara slalomlopp. Hjältarna 
byttes ut mot dårar fortsätter Norström.

-Vi är av naturliga skäl mer intresserade av 
negativ information och dåligt uppförande. 
Att se riktiga förlorare på tv ger oss hopp. Jag 
tror inte bara vi blivit beroende av det iq-be-
friade beteendet som är standard i reality-
genren, vi mår även bra av att vi inte är riktigt 
lika inkompetenta, säger Norström.

Fredrik oroas inte avsevärt över utveck-
lingen inom realitygenren även om han stör 
sig på det förkastliga innehållet.

-Folk som säger att allt bara blir värre hela 
tiden borde plocka upp en historiebok. Kung 
Edward av England våldtog ju Storbritta-
niens kvinnor som han ansåg tillhöra sta-
ten. Lite långsökt men det jag vill säga är att 
moralpanik följs av frisläpthet och vise versa. 
Allt går i vågor, säger Wikingsson.

Steven Reiss vid Ohio State University går 
så långt som att hävda att realityerier får oss 
att strunta i att förbättra våra sämre sidor. I 
studien ”Why People Watch Reality TV” frå-
gar han sig just varför vi tittar (många av oss 

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson bjuder ofta in vanliga människor till sina program. Här en man som gjort sig ett namn på Youtube genom att bada i brännässlor.
Tobias Norström tycker det är synd att produk-
tionsbolagen tillförlitar sig på de billiga men 
förutsägbara realityserierna.

Reality-tv: en puls på samtiden eller vår mediala 
slaskhink?
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har någon gång suttit klistrade framför en 
realityserie vare sig vi erkänner det eller inte) 
på något vi anser vara riktig skräp-tv. Reiss 
kartlade en stor grupp vuxna följare av reali-
tyserier och fann en hel del skrämmande ge-
mensamma nämnare. Tittarna la väldigt stor 
vikt vid sin egen popularitet, hämnd och sta-
tussymboler såsom dyra kläder och smyck-
en. Moral och idealism ansågs långt min-
dre motiverande. Reiss hävdar att reality-tv 
fungerar som ett motgift mot självförbätt-
ring. Istället för att utföra en handling som 
får dig att känna dig stolt över dig själv kan 
du istället titta på människor med en ännu 
sämre moralisk kompass göra bort sig på tv. 
Annette Hill, är dock tveksamt inställd till stu-
dier som kopplar samman reality-tv med för-
ändrade värderingar och vanor.

– Jag har studerat över 10 000 människ-
or som följer reality-tv under de senaste de-
cenniet och det visar sig att vi framförallt ser 
reality-tv som underhållning. Vi behandlar 
därför inte reality som ett medium där vi lär 
oss om moral eller mänskliga relationer, sä-
ger Hill. Annette menar att hela vår tidsålder 
antagligen är mer självupptagen. Kanske re-
flekterar realitygenren just det.  

Världen har förändrats sedan An Ameri-
can Family först ifrågasatte den amerikanska 
drömmen, kärnfamiljen och kapitalism. Det-
ta var i kölvattnet av 60-talets omkullkastan-
de av sociala normer, en tid då rasistiska och 
sexistiska stereotyper förkastades. Sätt med 
den tidens ögon var An American Family en 
naturlig spegling av samhället i stort. Kan-
ske är det så att dagens realityserier snarare 
inspireras av ungdomars välregisserade liv i 
sociala medier mer än något annat. Är reali-
tyserien möjligen mer en spegel av samtiden 
än något annat?

TEXT: TIM HANSSON 
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Att vältra sig i människans svagheter och misstag har länge varit ett signum 
för satiren. Går vi tillbaka i tiden kritiserades Mark Twain och Jonathan Swift 
för att ha varit misantroper. Reality-tv är i mångt och mycket barskrapad satir. 
En bra realityserie tar en trist vardaglig bit av samhället och ger den en riktig 
kalldusch. Låter oss se vår omgivning i ett nytt ljus. Mycket av kritiken mot re-
alitygenren vilar på två antaganden; att miljontals människor luras av serier-
nas bristande moral medan kritikern givetvis ser igenom den. Alternativt att 
vi blir vilseledda av seriernas motbjudande budskap mot vilka kritikern också 
givetvis är immun. 

När en realityserie skildrar dåligt uppförande är det sexistiskt, omoraliskt el-
ler opportunistiskt men när HBO-serien Sopranos gör detsamma är det istället 
ett nyanserat historieberättande. Vi antar att tittaren kan känna empati för Tony 
Sopranos utan att vilja vara honom. Vi antar att tittaren då kan behålla sitt kri-
tiska tänkande och hålla distansen till karaktärerna. Varför? Därför vi antar att 
Sopranostittaren är smartare än Paradise Hotel-tittaren.

Är de inte det? Det är väl någonting fundamentalt fel på människor som för-
kovrar sig i att se andra människor få sina hjärtan krossade eller bli tillsagda 
att de sjunger sämst i absolut hela världen. För allt snack om ”förnedrings-tv” 
måste någon även lägga märke till hur viljestarka och bestämda deltagarna of-
tast är. Utslagna Idoldeltagare övertygade om sin egen storhet eller Fear Fac-
tor-deltagare som avstår insektsätningen likt olympiska mästare. Vad som stör 
kritikern är kanske inte att dessa människor blir kränkta utan avsaknaden av 
förödmjukelse. Skammen som dessa program utsätter deltagare för är allt som 
oftast hanterbar. Det är risken, samma risk som en fotbollsspelare tar att missa 
en straff eller göra det avgörande misstaget. Det är priset för att lyckas. Att han-
tera och ignorera förnedring är något som de flesta av oss skulle ha nytta utav.

I sitt esse kan dess program erbjuda något som inget annat tv-format har 
möjlighet att göra. Som när Filip och Fredrik träffar Louise efter könsbytet. Vi får 
träffa Louise fru som fortfarande är lika kär, nu i Louise istället för Lasse. Louise 
berättar om självmordstankarna innan operationen, hur svårt det var att leva 
i en manskropp. När politiker diskuterar sterilisering av människor som ge-
nomgår könsbyten är gemene man ganska ljummet inställd, vi tycker kanske 
egentligen ingenting. Reality-tv kan, när den är som bäst, göra skillnad. Berätta 
otroligt gripande historier som förändrar människors sätt att tänka. Göra oss 
till bättre människor inte sämre, om än bara för en kort stund. Inget burkskratt, 
ingen manusförfattare som tog handlingen vidare eller regisserade ett perfekt 
slut. Det var bara en berättelse, på knappt tre minuter om desperation, döman-
de, och odödlig kärlek och vi fick själva döma. Vi kanske vred och vände på oss 
i soffan, kände oss obekväma. Hjärtekrossade. Det är bra tv.

TIM HANSSON

Riktiga människors öden inte skräp-tv


