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Med drømmer som råstoff
Om bruk av ekte historier i media

Publikum vil ikke bare bli opplyst eller underholdt, de vil også bli berørt – og den 
raskeste veien til berøring er gjennom noe sant og ekte. Reality-grepet er den mest 
effektive måten å få frem mer eller mindre sanne historier. Å få sin historie fortalt på 
denne måten er sterkt – du kan få frem noe viktig og nytt om deg selv. Men du kan også 
oppleve tap av kontroll over egen historie og dermed eget liv. Hvordan kan vi forstå og 
bruke de sanne historiene, slik at både seere og den som leverer sin historie og sitt liv 
til produksjonen, er fornøyde? 

Etter å ha jobbet med tv-produksjon og eti-
ske problemstillinger av denne typen siden 
sent 90-tall, er jeg kommet til den erkjennel-
se at seer og deltager har mer til felles enn 
man skulle tro. Godt tv som treffer seerne, 
krever etikk som setter menneskekunnskap 
og sannhet høyt. Mange tror at utnytting og 
”grafsing” lager godt tv, men det stemmer rett 
og slett ikke. Seerne vil ha gjenkjenning mer 
enn latterliggjøring. Veien til godt innhold 
går dermed via god deltagerhåndtering. God 
deltagerhåndtering handler i stor grad om 
menneskekunnskap og struktur.

Jeg skriver ”deltager” om den som er med 
og forteller sin historie. Det kunne vært in-
formant eller medvirkende. For personen det 
gjelder, er reisen den samme – uavhengig av 
genre. Og realitygrepet brukes i dag i alt fra 
nyheter til reklame, via de kjente reality- og 
konkurranseprogrammene.

Drømmen om å bli sett
Hva gjør at så mange ønsker å fortelle sin 
historie eller stille opp i et program hvor de 
har liten eller ingen kontroll over hva som 
skjer underveis? Hvert år undres pressen 

seg over at mange melder seg på et program 
som Paradise Hotel og Jakten på kjærligheten 
(Bonde söker fru), og hver uke mottar re-
daksjoner henvendelser fra mennesker som 
har en privat historie de gjerne vil dele. Det 
kan være alt fra et ønske om hjelp (som fører 
til at personer melder seg på Luksusfellen) til 
et ønske om lek og å utfordre seg selv (som 
kan føre til programmer som Anno eller Pa-
radise Hotel). 

Men felles for alle som melder seg til noe, 
er et ønske om å bli akseptert og forstått, om 
å høre til, om å leke og utforske, utvikle seg 
og mestre, om å bli sett – og særlig om å bli 
sett for den man er. Det vil si at egenarten til 
den enkelte er viktig å forstå. For så lenge 
han eller hun blir beskrevet på en måte som 
gjør at vedkommende føler seg forstått, er 
hovedregelen at deltagelsen vil være en god 
opplevelse. Fallgruvene her er dog mange – 
den mest banale er at produksjonen ønsker 
en historie eller en type deltager så sterkt, at 
de vrir vedkommende i den retning. I norsk 
tv-produksjon behandles dog deltagere jevnt 
over godt. De kryssklippes ikke, utsagn blir 
holdt i den sammenheng de er sagt, virke-
ligheten blir ikke konstruert. Likevel føler 
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mange deltagere seg ikke forstått når de ser 
det ferdige resultatet. Grunnen er ofte at del-
tageren har et annet syn på seg selv enn det 
virkeligheten kan bekrefte. 

Å få den erkjennelsen i beste sendetid er 
sjelden en god opplevelse. I tillegg er kanskje 
ønsket om en lykkelig utgang, den vi alle 
så sterkt håper på, ikke så oppnåelig i alle 
situasjoner. Den skuffelsen kan være vanskelig 
å håndtere – og enda vanskeligere når alle ser, 
for eksempel på Idol. Drømmen om at jeg kan 
synge, knuses raskt av en underholdende jury. 
Noen drømmer skal holdes på badet eller ven-
nefesten eller i andre lukkede rom, for den 
knusende effekten sannheten har, er for sterk.

Det betyr at deltagere som velges ut må 
håndteres med varsomhet og tillit. Det de le-
verer, er det produksjonen bruker. I tillegg 
betyr det at deltagere som i liten grad forstår 
sin egen identitet og hvordan andre oppfatter 
dem, er risikofylte deltagere. Selv om det er 
aldri så underholdende i øyeblikkets komikk, 
så lager det en opplevelse av nederlag i deres 
eget liv. 

For produksjonen er det viktig å huske at 
det alltid ligger en drøm bak en påmelding 
og en deltagelse – og blir denne drømmen 
riktig brukt, vil seeren dele drømmen. Drøm-
men om å bli sett som en som er populær og 
morsom, driver mange til å melde seg på Pa-
radise Hotel. Ofte er bakgrunnshistoriene for 
den enkelte deltager mer kompliserte; det er 
mange som har erfart mye vondt i oppvekst 
og særlig ungdomstid. Når de får sin opplevel-
se i tv-programmet, kommer ikke bare deres 
drømmer til liv, det fører også til nye drøm-
mer om sosial mobilitet og mulige fremtider 
for seerne. Kommer deltageren derimot dårlig 
ut av det, er det sterkt ubehagelig for dem selv 
– og også for seerne. Det kan virke banalt, 
men det er en grunn til at Askepott-motivet 
er et av våre sterkeste narrativer. Det skal ikke 
være motstandsløst, det må være sant og vi 
må kunne tro på det – så det nytter ikke å 
lyve. 

Derfor må vi kjenne våre deltageres sterke 
sider, drømmer – og beskytte dem mot deres 
tidligere nederlag. Respekten for drømmen 
som drivkraft må alltid være til stede. Enten 
det er Idol eller Farmen, Gift ved første blikk 

eller for den delen Luksusfellen, drømmen er 
råstoffet og også gullet i deltagernes bidrag. 

Iscenesettelsen og tilbake- 
meldingene som styrer oss 
Alle iscenesetter vi langt på vei oss selv. I den 
forstand at vi kler oss, ter oss og velger hva vi 
legger ut på Facebook og Instagram. Grunnen 
er enkel nok – hva vi sender ut, får vi også 
tilbakemeldinger på. Og de tilbakemeldinge-
ne betyr mye for hvordan vi har det med oss 
selv. Får du smil og applaus, føler du deg langt 
bedre enn hvis du blir kritisert. 

Og det verste som kan skje, er faktisk å 
bli oversett – vi trenger å være i kontakt med 
hverandre. Blir forskjellen mellom hvordan vi 
selv opplever oss og hvilke tilbakemeldinger 
vi får for stor, er det en sterk kilde til stress 
og psykologisk ubehag. Har du det for ek-
sempel tungt etter et dødsfall i nær familie, 
blir det ytterligere vanskeligere hvis andre 
kommenterer (i beste mening) at du ser bra 
ut og at det er godt å se hvor fint du takler det. 
Det samme gjelder dersom du opplever at du 
har det bra, mens tilbakemeldingene du får 
er mer negative. Er det ikke din opplevelse, 
lager det avstand og stress ikke bare i deg selv, 
men også til menneskene rundt deg. Derfor 
legger vi alle mye arbeid i vårt uttrykk slik at 
vi kan få tilbakemeldinger som er riktige og 
viktige for oss.

Deltagere i tv-produksjoner mister kon-
trollen over sin egen iscenesettelse på flere 
nivåer. De settes i situasjoner de selv aldri 
hadde skapt, de forteller ikke selv historien 
om hva som har skjedd og i tillegg kommer 
kommentarer i etterkant i presse og sosiale 
media som kan være styrt av helt andre kr-
efter enn både produksjonens og deltagerens 
opplevelse. Vi hadde for eksempel et år hvor 
noen av deltagerne i Farmen ble omtalt som 
mobbere av nasjonal presse gjennom flere 
uker, fordi de under oppholdet hadde hatt 
ganske tydelige konflikter seg i mellom. De-
res atferd og beveggrunner ble diskutert og 
stemplet av både den vanlige seer og univer-
sitetsansatte eksperter. Mennesker som følte 
at de hadde gjort sitt beste og var gode per-
soner, ble omtalt som onde og sosialt farlige. 
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Effekten for deltagerne var svært smertefull.
I reality-grepet er deltagerne med på å for-

telle en historie, men det er noen annen som 
er hovedforteller – som lager rammene, som 
lager forståelsen og som har en mer eller min-
dre uttalt agenda. Det kan være alt fra å vise 
frem psykiske lidelser til å finne kjærligheten, 
fra å gjenskape et samfunn fra gamle dager 
til å vise frem matferdigheter i en kakekon-
kurranse. Det problematiske for deltagerne, 
er at selv om de er enige i prosjektet, så er det 
ikke deres prosjekt. De har ikke idé, kontroll 
over iscenesettelsen eller over klipp og endelig 
fortelling. Dermed kan formålet kanskje være 
godt, deltagerne kan likevel, med rette, føle 
seg brukt i andres prosjekt. Et godt formål 
fra produksjonenes side letter altså ikke del-
tagernes trykk.

Kringkaster må være klar over denne re-
daktørrollen, ikke bare for sluttproduktet men 
også for den enkelte deltagers liv. Historien 
som blir fortalt, må gi tilbakemeldinger som 
er til å leve med for deltagerne. Når deltager-
ne mister kontrollen over dette, som i Far-
men-eksempelet, trenger de hjelp av både 
psykologen og presseansvarlig for å kunne stå 
gjennom situasjonen og leve godt med den. 

Vi må erkjenne at deltagelse påvirker den 
enkeltes liv, uavhengig av hvem det er og hvil-
ken bakgrunn vedkommende har. I mange 
tilfeller er påvirkningen svært positiv. Lever 
deltageren et liv hvor han ikke bruker sine 
evner fullt ut, kan en deltagelse gi et nytt blikk 
på hva han kan klare og få ut av livet, og føre 
til vekst. Eksemplene på vekst etter deltagelse 
er langt fler enn eksemplene på skade, men 
det rettferdiggjør likevel ikke de gangene det 
fører til angst, depresjon og sosial tilbaketre-
kning hos deltagerne. Å ikke skade må være 
den første tanken i en hver produksjon.

Hvem må beskyttes?
Det er sant at det finnes mange mennesker 
som bør få slippe å fortelle sin historie i full 
offentlighet. Psykologisk screening er derfor 
avgjørende i all produksjon hvor deltagerne 
viser frem seg selv slik de faktisk er. Vurderin-
gen må gjøres – for noen tåler ikke ytterligere 
en belastning i livet sitt og tv-deltagelse er be-

lastning. Deltagelsen bryter rytmen i livet til 
deltagerne, skaper nye arenaer og muligheter, 
men også nye nedturer. 

Vi må i størst mulig grad vite at deltagerne 
kan håndtere også nedturene. Rusmisbruk, 
det å ha et liv som er lite levverdig fra før og 
nevrologisk umodenhet er risikofaktorer. 
Men det er på ingen måte slik at problemer 
av denne typen fører til at en person ikke kan 
være med på tv, det viktigste er å være kjent 
med disse risikofaktorene i forkant. For da 
kan de noen ganger både håndteres og hjelpes. 
Overraskelser om en deltagers liv og egen-
art som kommer frem for sent til at den kan 
håndteres, er det verste for en produksjon.

Det er ikke konkurranseelementet som 
gjør at det å kjenne og velge sine deltagere vik-
tig. Det er historiefortellingen. Som moderne 
folkeeventyr er realtiy-tv uslåelig. Formatet 
viser frem samfunnets mange sider, men på 
en slik måte at vi beholder troen på at det går 
bra til slutt. Genren lar de annerledes få en 
rolle, men aldri slik at de faller helt utenfor. 
Tvert i mot blir de ”en del av oss”. 

Det er ikke bare slik at en homofil mann 
kan vinne Big Brother i katolske Irland – det 
har faktisk skjedd. Slik sett er genren svært 
egnet til å fortelle også de svake gruppers 
historie. Vi får programmer som Luksusfel-
len, Unge mødre og også date-programmer 
som Jakten på kjærligheten. Men jo nærmere 
det som fortelles er deltagerens eget, faktiske 
liv, jo større aktsomhet må utvises. Det er to 
grunner til det; dels er det ikke mulig for del-
tagere som er filmet hjemme hos seg selv å 
skylde på formatet. 

Seerne ser dem hjemme hos seg selv og vil 
ikke legge inn at det var noe som skjedde ”på 
en øde øy, langt hjemmefra”. Og dels er det 
enda viktigere at deltageren kjenner igjen seg 
selv når det er hans liv som fortelles, i sine 
egne omgivelser. Så nærheten i et program 
øker behovet for at psykologisk screening er 
en del av prosessen. 

En god psykologisk screening skal hjel-
pe produksjonen til å se hva slags risiko som 
er involvert. Det er ikke utelukkende en ja/
nei-vurdering, men en vurdering av deltage-
rens liv og mestring sett i forhold til akkurat 
dette programmet. En deltager som er vel-
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fungerende i ett program, vil kunne være en 
stor skuffelse – og ta skade – av et annet. Så 
finstemt er problemstillingen, og så viktig er 
vurderingen. 

Det finnes dog ingen risikofri bruk av an-
dres historier. For deltageren vil deltagelse 
alltid innebære en fare for at livet tar en ret-
ning som ikke er riktig for henne eller at det 
blir konflikter i hennes familie fordi det som 
kom frem i programmet har endret hierarki 
eller forståelse av hverandre i familien. Psyko-
logisk screening er derfor viktig, men det fin-
nes ingen person som kan tåle hva som helst. 
Det betyr at den psykologiske forståelsen og 
tenkning på være med i hele produksjonen, i 
alle beslutninger som blir tatt. 

Deltagernes egenart må styre
Castingprosessen og behandlingen av delta-
gere er ytterst viktig for at resultatet skal være 
godt for både produksjonsselskap, seer, kring-
kaster og deltager. For skal en deltager være 
fornøyd med resultatet, må han eller hun føle 
at det er dem selv slik de er, som blir fortalt. 
De drømmene som fikk deltageren til å søke, 

drømmen om å vise frem noe – om å bli sett – 
må faktisk bli ivaretatt. Det krever tre ting av 
produksjonen: For det første at de leter etter 
deltagere slik de er, ikke slik de håper at de er, 
for det andre at de kjenner deltageren godt 
nok til å vite hva som kommer under opptak 
og for det tredje at de beholder kontakt med 
deltageren etter opptak og behandler ham 
eller henne som verdifull også etter opptak. 
Samlet sett krever det en forståelse av hva man 
låner – og gir tilbake – til deltagerne.

Etikken ligger ikke i å luke ut folk i casting-
prosessen alene – den ligger i behandlingen 
av deltagere fra første søknad via opptak, 
klipping og promotering, til tiden etter del-
tagelse. Rett som det er kontakter tidligere 
deltagere meg flere år etter innspilling. For 
dem er programmet fortsatt en levende del av 
deres historie. Deltagerhåndtering er ikke et 
felt som involvere castere alene, tvert i mot, 
ivaretagelse av deltagerne er en jobb for alle i 
produksjonen. Det er drømmer som er råstof-
fet, som alle i produksjonen må respektere og 
forholde seg til. For når drømmene kommer 
til liv, er det berørende tv.
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