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Abstract: 
 

Expedition: Robinson är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella 

kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats 

genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som 

programmet gjort. Uppsatsen inleds med en genomgång av Expedition: Robinsons och reality-

genrens historia och hur det gick till när de kommersiella kanalerna blev en del av det svenska 

tv-landskapet. I teorin förklaras viktiga komponenter i tv-mediet samt en fördjupning i hur 

reality-genren har utvecklats. I en semiotisk analys granskas utvalda sekvenser ur sex avsnitt 

av Expedition: Robinson för att se hur programmet förändrats genom åren, i aspekterna 

dramaturgi och visuell utformning. I slutdiskussionen visas att det finns samband mellan de 

olika kanalernas syfte och hur programmet utformats. I de kommersiella kanalernas versioner 

finns en stor del reklam och sponsring, vilket blir en del av programmets uppbyggnad. Det 

visas också att reality-genrens utveckling har bidragit till förändringarna som programmet 

genomgått.  

 

 

Nyckelord: 
 
Reality-tv, Expedition: Robinson, dokusåpa, public service, kommersialism, semiotisk analys, 

SVT, TV4, TV3. 
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1. Inledning 

För 20 år sedan sändes ett program för första gången som skulle förändra hela tv-landskapet 

med sitt innovativa koncept. Programmet hette Expedition: Robinson och var ett inköpt 

programformat som låg i framkant när det gällde reality-tv. Debatten stormade kraftigt kring 

programmet i starten men innan säsongen var slut hade vindarna vänt och Robinsons1 succé 

var ett faktum.2 I början av 2000-talet exploderade reality-genren och blev en stor del av tv-

tablån och idag finns det många reality-program att tillgå, både på linjär tv och på de olika 

play-tjänsterna.3 

 Under sena 80-talet och på 90-talet kom de kommersiella kanalerna in i det svenska tv-

landskapet. Detta gjorde att SVT, som dittills varit ensam aktör, för första gången fick 

konkurrens om tv-tittarna. Eftersom de kommersiella kanalerna har ett vinstintresse måste de 

producera program som genererar tittare. Visserligen behöver public service också ha tittare 

för att rättfärdiga licens-avgiften, men de har ett annat syfte än de kommersiella kanalerna – 

att agera folkbildare och nå ut till en bred målgrupp.4 

I den här uppsatsen kommer jag göra en analys utifrån Robinson – ett program som funnits 

periodvis i tv-tablån sedan 1997 i både kommersiella och public service-kanaler. Sedan 

premiären har både programmet och reality-genren utvecklats. Jag vill undersöka om och i 

sådant fall hur programmet har förändrats sedan starten och om det finns något samband med 

att det har sänts i olika tv-kanaler. Reality-genren har förändrats mycket under de senaste 20 

åren och därför är det spännande att studera ett program som funnits i tablån under nästan hela 

den perioden, och som dessutom fortfarande produceras.5 Jag undrar om det blivit någon 

skillnad i programmets utformning på grund av kanalbyten och genrens utveckling. 

Jag vill se om public service och de kommersiella kanalerna har skillnader i utformningen 

av sina program. Därför är Robinson ett relevant exempel eftersom det sänts i båda och att jag 

då kan jämföra dessa på ett tydligt sätt. Jag kommer att studera sex säsonger – ett avsnitt från 

varje – för att se om det skett en förändring övertid, då reality-genren också varit under 

                                                 
1 När vi pratar om Expedition: Robinson brukar benämningen Robinson vara det etablerade namnet på 

programmet. Därför kommer jag referera till programmet som Robinson. 
2 Edin, Anna, Verklig underhållning: dokusåpor, publik, kritik, Institutet för mediestudier i samarbete 

med Sellin & partner, Stockholm, 2005, s. 16. 
3 Exempel: Singelliv på TV4 play och Cmore, Trafikpoliserna på Dplay, Första dejten på SVT play. 
4 Hill, Annette, Reality TV, Routledge, Abingdon, Oxon, 2015, s. 44. Radiotjänst, Public service,  

https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/ (hämtad 2017-10-31). 
5 TV4, ”Robinson är tillbaka!”, 2017-04-25, http://www.tv4.se/robinson/artiklar/robinson-%C3%A4r-

tillbaka-58ff1bdfb9a9f623a9000333 (hämtad 2017-11-20). 

https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/
http://www.tv4.se/robinson/artiklar/robinson-%C3%A4r-tillbaka-58ff1bdfb9a9f623a9000333
http://www.tv4.se/robinson/artiklar/robinson-%C3%A4r-tillbaka-58ff1bdfb9a9f623a9000333
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ständig utveckling under dessa år.6 Jag kommer att fokusera på de visuella och dramaturgiska 

aspekterna då det är relevant för mig som bildproduktionsstudent att veta vad som gör ett tv-

program intressant att se på, samt för att jag är intresserad av tv som medium. Det är också av 

vikt att vi som ska jobba i branschen förstår skillnader mellan de olika aktörerna eftersom de 

ställer olika krav på innehållet. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur formatet Robinson har utvecklats över åren och 

ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som formatet gjort. 

Genom att studera programmet från olika säsonger och kanaler vill jag se om och i sådant fall 

på vilket sätt programmet förändrats. Frågorna jag utgår ifrån är följande: 

 

1. Har det visuella och dramaturgiska uttrycket förändrats mellan 1997 och 2015, och i 

sådant fall hur? 

2. Har formatet Robinson förändrats och i sådant fall hur? 

3. Kan man se skillnader mellan public services och de kommersiella kanalernas versioner 

av Robinson?  

 

Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag först ge en bakgrund till min analys genom att förklara 

Robinsons koncept och hur Sverige kom att bli första land att producera det. Därefter följer en 

sammanfattning av reality-tv:s historia.  

 

Expedition: Robinson 

Robinsons idé är att en grupp människor sätts på en tropisk ö där de under ett antal veckor ska 

klara sig på egen hand. Uppdelade i två lag ska de tävla om mat, redskap och annat som 

underlättar livet på ön. Det förlorande laget hamnar i ett så kallat öråd. Örådet är ett moment 

som finns i samtliga säsonger. Där pratar programledaren med deltagarna, innan de får skriva 

på en lapp det namn på personen som de minst vill ha kvar. Dessa läggs i en urna och läses 

upp av programledaren. Personen med flest röster åker ut ur tävlingen. När deltagarantalet 

                                                 
6 Hill, 2015, s. 10. 
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sjunkit sker den så kallade sammanslagningen där lagen slås ihop och de tävlar individuellt 

tills bara en återstår och kammar hem vinnar-titeln och en större summa pengar.7  

 Det var Anna Bråkenhielm, som arbetade med att utveckla programidéer för 

produktionsbolaget Strix, som gjorde att Sverige blev ett av världens första länder att 

producera reality-program i den här formen. På en tv-mässa i Cannes 1996 träffade hon en 

man som sålde tv-format. Bråkenhielm föll för Robinson-konceptet och köpte en sexmånaders 

option för hela Norden, men VD:n på Strix var inte lika övertygad.8 Bråkenhielm däremot 

kände att idén var värd att prövas och vände sig till SVT:s nöjesavdelning som var i stort 

behov av något nytt. De hade på 90-talet fått konkurrens av flera kommersiella kanaler, och 

kämpat med att bemöta TV4:s populära lördagsunderhållning Bingolotto.9 SVT behövde 

något som kunde hjälpa dem att vinna tillbaka tittarna och blev intresserade av Bråkenhielms 

förslag. De blev sedermera det första tv-bolaget i världen att sända Robinson. 

Blåsningen av Håkan Lahger och Love Svensson är en populärhistorisk bok som baseras 

på intervjuer med personer från tv-branschen. Där berättas det om uppståndelsen kring 

programmet och den hårda kritik som uppstod redan innan inspelningen börjat, vilken inte 

direkt stagnerade efter premiäravsnittet. Upprinnelsen till kritiken låg i att den första personen 

som röstades ut tagit sitt liv kort efter inspelningen. Hans fru menade att han hade blivit 

deprimerad till följd av att han inte fått veta varför han blivit utröstad.10 Strix och SVT 

bestämde efter krismöten att ändå sända programmet, men de två första avsnitten klipptes 

ihop till ett för att tona ner deltagarens medverkan.11 I medieforskaren Anna Edins rapport om 

dokusåpor nämner hon kritiken som Robinson fick utstå. En psykolog uttalade sig i 

Aftonbladet och frågade sig vad som kunde hända ifall barn skulle börja leka Robinson i 

skolorna. Konceptet med örådet skapade således stor debatt och ansågs då av kritikerna vara 

förfärligt och kallade programmet för fascist-tv.12 Idag däremot är utröstning och liknande 

elimineringsmoment vanligt förekommande och vi ser det som ett naturligt inslag i många 

reality-program.13 

                                                 
7 Andersson, Yvonne & Lundberg, Dan, Dokusåpor: en "verklighet" för sig?, Granskningsnämnden 

för radio och TV, Stockholm, 2001, s. 17. 
8 Lahger, Håkan & Svensson, Love, Blåsningen: historien om kommersiell tv i Sverige, Ordfront, 

Stockholm, 2003, s. 319–321. 
9 Edin, 2005, s. 22. 
10 Lahger & Svensson, 2003, s. 324. 
11 Lahger & Svensson, 2003, s. 325. 
12 Edin, 2005, s. 14. 
13 Wikipedia, Reality-TV, https://sv.wikipedia.org/wiki/Reality-TV (hämtad 2017-11-20). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reality-TV
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Robinson fick efter premiäravsnittet ligga på is i två veckor för möten om programmets 

fortlevnad. Under denna period klipptes programmet om så att utröstningsmomentet i 

resterande avsnitt blev mindre framträdande. 

Efter uppehållet kom programmet alltså tillbaka, bearbetat för att inte uppröra alltför 

mycket, och till slut hade Robinson gått om TV4:s Bingolotto med sina dryga 1,5 miljoner 

tittare.14 Allt eftersom tittarsiffrorna ökade kom kvällspressen att ändra attityd och istället 

hylla den nya dokusåpan.15 I Svenska Dagbladets sammanfattning av nöjesåret 1997 

konstaterades att Expedition: Robinson var ett program som ”korsfästes och snabbt 

återuppstod”.16 Robinson hade med andra ord blivit en tittarsuccé. 

 

Definition av reality-tv 

Det svenska ordet dokusåpa består av två genrer. Det ena är dokumentär, en genre som har 

hög status tack vare dess verklighetstrogna premiss. Trots att dokumentärgenren inte 

nödvändigtvis skildrar verkligheten ur en objektiv vinkel så anses den ändå vara en 

prestigefull form av filmskapande.17 Den dokumentära delen i dokusåpor består av att 

kameran används för att dokumentera vardagliga situationer, följa deltagarna på ett till synes 

objektivt sätt och att vi som tittare får vara vittnen till olika händelser.18 Det andra är 

såpoperan – en följetångsgenre som innehåller mycket dramatik vilket attraherar publiken.19 

Signifikant för såpor är också att det innehåller flera parallella historier och huvudpersoner, 

vilket dokusåpan också gör med sina deltagare.20  

Det engelska ordet reality är ett begrepp som idag används mer frekvent än ordet 

dokusåpa, just för att det är ett vidare begrepp dit undergenren dokusåpa hör, samt att mycket 

av den tv vi ser idag kommer från engelskspråkiga länder, främst USA. Medieprofessorn 

Annette Hill beskriver reality som en genre som blandat lekprogram, dokumentärer och 

såpoperor och där riktiga människor, okända eller kända, observeras eller tävlar.21 Reality-tv 

handlar ofta om att filma en grupp människors vardag. Det kan till exempel vara på en 

arbetsplats (Tunnelbanan, Kanal 5), i en familj (Familjen annorlunda, TV4), eller att någon 

                                                 
14 Amster, Harry, ”Från fiasko till tittarfavorit”, Svenska Dagbladet, 1997-11-27. 
15 Lahger & Svensson, 2003, s. 327. 
16 Amster, Harry, ”Bäst 1997”, Svenska Dagbladet, 1997-12-31. 
17 Furhammar, Leif, Sex, såpor och svenska krusbär: television i konkurrens, Ekerlid, Stockholm, 

2006, s. 236–237. 
18 Andersson & Lundberg, 2001, s. 23. 
19 Furhammar, 2006, s. 236–237. 
20 Andersson & Lundberg, 2001, s. 23. 
21 Hill, 2015, s. 13 och 25. 
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privatperson behöver professionell hjälp (Lyxfällan, TV3). Det finns också en uppsjö av 

dejtingprogram som till exempel Gift vid första ögonkastet (SVT), Bonde söker fru (TV4) och 

Ensam mamma söker (TV3) som hör till reality-genren.  

 

Reality-tv:s historia 

Reality-genren har en relativt kort historia. Man kan säga att det började med An American 

Family som sändes 1973 i en amerikansk public service-kanal, och senare även i SVT. En 

vanlig familj från Kalifornien filmades under ett halvår och tittarna fick följa deras vardagliga 

liv med allt vad det innebar. Under inspelningen hamnade till exempel föräldrarna i 

skilsmässa och sonen kom ut som homosexuell. 1992 kom ännu en reality-serie, The Real 

World, upp på den amerikanska tv-kanalen MTV. Sju unga personer från olika delar av USA 

sattes i en lägenhet tillsammans och ett team filmade deras interaktion med varandra. En 

svensk version visades på TV3 1996 och benämndes då som en dokumentärserie.22  

Det program som lade grunden till hur många dokusåpor ser ut idag är Robinson, som var 

det första i sitt slag. Där fanns det likheter med An American Family och The Real World: en 

observerande del utgjorde merparten av programmet, där vi fick följa det vardagliga livet om 

det såväl var på en öde ö som i en lägenhet. I både The Real World och Robinson fanns 

frekvent återkommande inslag, så kallade synkar, där deltagarna var och en fick dela med sig 

av egna reflektioner kring saker som hänt.23 På så vis upplevs deltagarna som autentiska och 

”på riktigt”.24 Nytt för genren i och med Robinson var att det i grunden var en tävling.  

Efter att det stod klart att Robinson blivit en tittarsuccé började resten av tv-världen 

fundera på vad det var som gjorde det så populärt. Konceptet med vanliga människor i 

huvudrollen kanske var det nya framgångsreceptet. 

År 2000 hade både Baren och Big Brother premiär i svensk tv. Baren, som var ett koncept 

utvecklat av Strix, var först tänkt att gå till Kanal 5, men de ångrade sig och valde det 

holländska formatet Big Brother i stället. Då gick Strix till TV3 som gärna ville slå 

konkurrenten. Programmet där ett gäng unga personer skulle driva en bar tillsammans kunde 

påbörja inspelning och sändning ett halvår innan Big Brother gick upp på Kanal 5. Big 

Brothers format innebar en iscensatt situation med vanliga människor som var sig själva, 

medan det i grunden var ett underhållningsprogram med tävlingsinslag.25 Människor med 

                                                 
22 Furhammar, 2006, s. 240. 
23 Furhammar, 2006, s. 240. 
24 Edin, 2005, s. 25. 
25 Hill, 2015, s. 39. 
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olika personligheter skulle leva ihop i ett hus fullt med kameror så att tittarna kunde följa 

varje steg de tog. Innan Kanal 5 kunde börja inspelningen skulle de bygga ett hus, ordna med 

kameror och annan teknik, så av logistiska skäl kunde inte Big Brother börja sända förrän 

hösten 2000. Därför blev TV3 först i Sverige med dagliga dokusåpor. Detta nya koncept 

engagerade publiken eftersom tävlingen pågick i nutid, och sändes med en dags fördröjning. 

Baren blev därför en större succé än Big Brother vid tillfället, just för att de var först och 

redan fått sin publik.26 

Konkurrensen mellan tv-kanalerna har alltså ständigt varit närvarande. Mot bakgrund av 

detta och reality-tv:s historia färskt i minnet går vi nu vidare till hur genren har utvecklats. 

 

2. Teori och tidigare forskning 

Eftersom syftet är att undersöka ett specifikt reality-programs utveckling behövs samtidigt en 

förståelse för hur genren i sin helhet har utvecklats. Vi behöver också förstå skillnaden mellan 

public service och de kommersiella kanalerna. Därför kommer en genomgång av de fyra 

kanalerna som uppsatsen berör och vad de har för olika profiler. Dessutom tar detta avsnitt 

upp vilka komponenter som är viktiga för tv-mediet.  

 

Reality då och nu 

Som tidigare nämnts har reality-genren som vi ser den idag uppkommit och utvecklats fort. 

Hill ger i sin bok exempel på vad det är som gör reality-genren så populär. Att dessa program 

ofta sänds på bästa sändningstid är ett bevis på sin popularitet och underhållningsvärde.27 På 

grund av de låga kostnaderna och höga tittarsiffrorna har reality-tv blivit det mest 

kommersiellt framgångsrika formatet.28  

Hill beskriver Big Brother som ett program som fängslade publiken när det kom. Vanliga 

människor gjorde vardagliga saker, och tittarna gillade att se på det – även om deltagarna bara 

låg och sov.29 Däremot, med tiden, kom genren att utvecklas till att bli mer extrem. Hill menar 

att det inte längre räckte med att se folk göra te och sova. Deltagarna i Big Brother började 

dessutom bli mer medvetna om vad programmet gick ut på och agerade som tidigare 

                                                 
26 Lahger & Svensson, 2003, s. 331–332. 
27 Hill, 2015, s. 4. 
28 Hill, 2015, s. 3. 
29 Hill, 2015, s. 43–44. 
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framgångsrika deltagare gjort. Programmet förlorade då sin ursprungliga äkthet och tittarna 

märkte det.30  

 Reality-tv utvecklades till att bli ett format som interagerar med tittarna, via telefon- och 

sms-röstning, sociala medier samt skapar debatt i tidningar, radio och tv. Ofta har 

programmen också extramaterial på sina respektive play-tjänster i form av intervjuer, 

eftersnack eller produkter som appar till mobilen med mera.31 Ju populärare reality-tv blev, 

desto mer kritiserad blev den, vilket kan uppfattas som en motsägelse i sig själv. Men Hill 

menar att den här genren är speciell i det avseendet eftersom den tenderar att uppröra tittare 

som finner den ytlig och ser det som skräpkultur då den ofta behandlar kontroversiella och 

tabubelagda ämnen.32  

I en rapport av Yvonne Andersson, medie- och kommunikationsforskare vid Stockholms 

Universitet, studeras en rad reality-program där deltagare sätts att interagera med varandra 

under övervakning av kameror. Hon menar att detta kan beskrivas som en typ av drama där 

skådespelarna utgörs av vanliga människor. Dessa människors relationer övervakas för att 

förhoppningsvis utvecklas till ett spännande skådespel. Anderssons rapport gavs ut 2001, 

vilket var i början av dokusåpa-eran. Hon menade att eftersom manus och skådespelare inte är 

inblandade uppfattas denna typ av underhållning som autentiskt och äkta men att det likväl är 

konstruerade situationer där spelregler, miljö och urvalet av deltagare bestäms av en 

produktion, både inför och under inspelningen. I redigeringen styrs innehållet i programmen 

där många timmars material ska bli till en sammanhängande historia.33 Samtidigt resonerar 

hon kring reality-tv:s utveckling i framtiden och vad den kommersiella publikjakten skulle 

kunna leda till. Hon menar att programmen troligtvis skulle utvecklas till extrema koncept där 

teman kring människors etik och moral ställs på sin spets.34  

Som tidigare nämnts skedde det en utveckling till det mer extrema hållet när deltagare blev 

medvetna om vilket intresse programmen väckte. Hill förklarar utvecklingen med människors 

önskan att bli kända. För dessa personer kan ett reality-program vara ingången till ett 

kändisskap och därför är deras syfte ett annat än att vinna. Syftet är att bli uppmärksammad 

och känd till varje pris. För publiken blir dessa deltagare inte sedda som vanliga människor 

som det var i början av eran, utan som personer som gör vad som helst för att bli kända.35 

                                                 
30 Hill, 2015, s. 49–50. 
31 Hill, 2015, s. 13. 
32 Hill, 2015, s. 25. 
33 Andersson & Lundberg, 2001, s. 12–13. 
34 Andersson & Lundberg, 2001, s. 50. 
35 Hill, 2015, s. 102. 
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Detta bidrar då till att publiken inte identifierar sig med sådana reality-deltagare, utan snarare 

är glada att de själva inte är som dem.36 Hill menar också att detta har ett samband med att 

reality blev ett kommersiellt fenomen. Kändisstatusen hos dessa deltagare blev lägre när 

genren blev en del av detta. Reality-tv är uppslukande och fängslande, men den här 

kommersialiseringen kan göra att identifikationsmöjligheterna smalnar av – alltså att reality-

kändisar inte längre upplevs som vanliga människor.37 Reality med talang-tema, som 

exempelvis American Idol, har upplevt sjunkande tittarsiffror, vilket Hill anser bero på den 

här kändiskulturen som gör att publiken har svårt att identifiera sig och helt enkelt är trötta på 

den typen av kändisjakt.38 

En gemensam nämnare för reality-tv är att det bygger på relationer mellan människor. Edin 

har skrivit en rapport där hon studerat ett antal kvinnors tv-tittande, med fokus på reality-tv. 

Hon kom bland annat fram till att just relationerna mellan personerna i programmen var en 

viktig faktor för tittarnas engagemang. Deltagarna i studien kunde reflektera över vad som var 

verkligt och inte. De förstod att ”det bara är tv” men blev samtidigt känslomässigt engagerade 

i människornas liv.39 Det som deltagarna tyckte var mest intressant att följa, menar Edin, var 

relationerna mellan personerna. Dels för att de upplevs som tydliga och komplexa, men också 

så verkliga att tittarna började tänka in sig själva i situationerna.40  

Utvecklingen av reality-tv har gått från vardagsskildringar till stora känsloutbrott och 

jakten på kändisskapet. Hill menar att folk nu längtar tillbaka till det autentiska som inte 

känns arrangerat.41 

 

Public service och kommersiella aktörer 

I Sverige finns det tre bolag som bedriver public service-verksamhet: Sveriges Television AB 

(SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Dessa ägs av en 

stiftelse och har som uppdrag att verka i allmänhetens tjänst, det vill säga ”erbjuda ett 

mångsidigt programutbud som är tillgängligt för alla, som speglar mångfalden i hela landet 

och som kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre.” Public service-

bolagens uppdrag består även i att agera självständigt gentemot staten samt politiska och 

ekonomiska intressen och att ”programutbudet som helhet ska präglas av 

                                                 
36 Hill, 2015, s. 100. 
37 Hill, 2015, s. 103. 
38 Hill, 2015, s. 102. 
39 Edin, 2005, s. 79. 
40 Edin, 2005, s. 79. 
41 Hill, 2015, s. 23. 
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folkbildningsambitioner”.42 Till skillnad från kommersiella kanaler får public service inte 

sända reklam, utan finansieras i form av licenspengar. En liten del av intäkterna kommer 

också från sponsring vid till exempel vissa sportevenemang.43 Nyligen lämnades dock ett 

förslag om skattefinansiering, som nu ska beredas av regeringen.44  

 Public service-tv har funnits i Sverige sedan mitten på 1950-talet och år 1961 hade nästan 

60 procent av alla hushåll en tv-apparat.45 SVT hade sedan starten haft monopol på att sända 

tv i Sverige, men på nyårsafton 1987 hade den reklamfinansierade kanalen TV3 sin första tv-

sändning. Eftersom SVT hade ensamrätt på att sända tv i Sverige hade TV3 sin bas i London 

och sände därifrån via satellit.46 SVT fick snart känna på konkurrensen när ishockey-VM 

1989 tillföll TV3 och efter långa förhandlingar fick SVT lov att sända med 15 minuters 

fördröjning.47 Med tiden löstes monopolet upp och 1992 kom TV4 att bli den första 

kommersiella kanalen att sända via marknätet.48 SVT gick under 90-talet igenom en 

ekonomisk kris när tittarna svek och personal lämnade för bättre betalda jobb hos 

konkurrenterna. För att moderniseras började SVT marknadsföra sig på nätet och satsa mer på 

trailerannonsering. Med en utökad nyhetsrapportering och med underhållningsprogram som 

Expedition: Robinson och Så ska det låta började tittarna så småningom hitta tillbaka.49  

Som en del av TV4-gruppen, där bland annat Sjuan ingår, är TV4 idag den största 

kommersiella kanalen i Sverige. Sedan 2007 står Bonnier AB som ensam ägare av TV4-

gruppen.50 TV3 ägs av Modern Times Group (MTG) och programutbudet domineras av 

underhållning.51 Om man jämför dessa tre kanalers innehållsprofiler är det tydligt att det finns 

en skillnad mellan de kommersiella kanalerna och SVT. TV3:s utbud består av omkring 80 

procent amerikanskproducerade serier och hade 2012 mellan 15 och 20 procent 

svenskproducerade program. Av TV4:s program är omkring hälften svenskproducerade, och 

de har jämfört med TV3 en större andel informationsinriktade program. SVT är dock den som 

                                                 
42 Kommittédirektiv: Radio och tv i allmänhetens tjänst. Beslut vid regeringssammanträde den 20 

december 2016. Dir 2016:111. 
43 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, s. 120. SVT, Sponsringsregler, 

http://www.svtb2b.se/?page_id=109 (hämtat 17-11-19). 
44 TT, ”Förslag: Alla får betala tv-skatt”, Svenska Dagbladet, 2017-10-16 https://www.svd.se/tv-skatt-

foreslas-ersatta-tv-avgift (hämtad 2017-11-13). 
45 Weibull & Wadbring, 2014, s. 74. 
46 Lahger & Svensson, 2003, s. 28. 
47 Furhammar, 2006, s. 43. 
48 Furhammar, 2006, s. 55. 
49 Furhammar, 2006, s. 33–35. 
50 Weibull & Wadbring, 2014, s. 187. 
51 Weibull & Wadbring, 2014, s. 188. 

http://www.svtb2b.se/?page_id=109
https://www.svd.se/tv-skatt-foreslas-ersatta-tv-avgift
https://www.svd.se/tv-skatt-foreslas-ersatta-tv-avgift
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dominerar när det gäller informationsinriktat innehåll och både TV4 och SVT har nyheter 

som en stor del av sitt utbud (TV3 har ingen nyhetsredaktion). TV4 har till skillnad från SVT 

få egenproducerade program – undantagen är nyheter, samhällsprogram och sport.52 Annars 

är det inköpta program från utlandet eller svenska produktionsbolag som utgör merparten av 

deras programutbud. 

De fyra kanalerna som berörs av min analys är SVT1, TV3, TV4 och Sjuan. På sina 

hemsidor profilerar de sig själva såhär: 

 

”SVT1 är Sveriges största tv-kanal med ett brett utbud för alla. Här kan du se program i alla 

genrer: nyheter, debattprogram, drama, nöje, talkshows, sport, samhälls- och faktaprogram 

och mycket mer.”53 

 

”TV3 ska underhålla och beröra tittaren genom fascinerande och oväntade historier med ett 

utmanande, opretentiöst och unikt tilltal. TV3 ska tilltala alla i åldern 20–49 år.”54 

 

”TV4 är Sveriges största kommersiella TV-kanal med innehåll för dig och hela familjen. I 

TV4 hittar du allt från nyskriven svensk dramatik och storslagen familjeunderhållning, till de 

senaste nyheterna och sporten du inte får missa. TV4 erbjuder kvalitet, bredd och mångfald 

för hela Sverige.”55 

 

”Sjuan är kanalen som erbjuder härlig avkoppling, med program som berör och engagerar. I 

Sjuan får du svenskproducerad reality och skarpare vinklad lifestyle inom skilda genrer, 

blandat med serier och filmer. Sjuan är kanalen med stort hjärta som bjuder på en skön stund i 

vardagen.”56 

 

Både TV4 och TV3 finansieras av reklam. Till följd av en växande publik har TV4 sedan 

starten kunnat öka sina priser på annonsplatser.57 Men det har inte alltid varit självklart att 

bryta för reklam i ett program. Innan år 2002 var detta förbjudet, och reklam fick då bara 

                                                 
52 Weibull & Wadbring, 2014, s. 189–190. 
53 SVT, Om oss, https://www.svt.se/omoss/kanaler-tjanster/ (hämtad 2017-11-20). 
54 MTG Sverige, TV3, http://mtgsverige.se/tv/utbud/tv3/ (hämtad 2017-11-20). 
55 TV4-gruppen, TV4, http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-

kanaler/ (hämtad 2017-11-20). 
56 TV4-gruppen, Sjuan, http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-

kanaler/ (hämtad 2017-11-20). 
57 Weibull & Wadbring, 2014, s. 190–191. 

https://www.svt.se/omoss/kanaler-tjanster/
http://mtgsverige.se/tv/utbud/tv3/
http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-kanaler/
http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-kanaler/
http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-kanaler/
http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-gor-vi/TV4-Gruppens-kanaler/
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sändas mellan programmen. TV3, som hade sin bas i London, berördes inte av dessa svenska 

lagar. Men TV4 kämpade länge med konkurrensen om annonsintäkterna och kunde kringgå 

detta genom att ha ett kort program i huvudprogrammet. Det kunde vara en bokrecension eller 

liknande och mellan detta och huvudprogrammet lades reklam. Med tiden kom reglerna att 

ändras och 2002 fick TV4 tillåtelse att avbryta sina program för reklam.58  

Ett annat sätt för kommersiella kanaler att tjäna pengar är produktplacering. Ett företag 

betalar för att få sin produkt visad i ett program, och den som producerar kan därmed få en 

större budget. Enligt medieforskarna Weibull och Wadbring finns dock risken att vid perioder 

av sämre intäkter måste kanalerna dra ner på något – ofta blir det journalistiken, eftersom den 

är dyr att producera.59 I ett Robinson-avsnitt från 2011 fick deltagarna som belöning besöka 

en Sibylla-kiosk som var utplacerad på ön. Detta var TV4:s första produktplacering och 

Sibylla hade betalat en miljon kronor för att få synas i programmet.60 TV4 blev dock fällda av 

Granskningsnämnden för att de inte varit tillräckligt tydliga med att informera om att det 

förekom produktplacering i programmet.61 

Filmprofessorn Leif Furhammar menar att de kommersiella kanalernas affärsidé är att sälja 

tv-publik till annonsörer – inte att visa så bra program som möjligt.62 Med det sagt måste ett 

tv-program på bästa sändningstid generera höga tittarsiffror, annars riskerar det att läggas 

ner.63 De kommersiella kanalerna driver alltså sin verksamhet med syftet att underhålla och 

engagera tittarna för att tjäna pengar på reklam. SVT har ett uppdrag som går ut på att nå en 

bred publik och finnas tillgänglig för alla.64 

 

Viktiga komponenter för TV 

I rörlig bild har den visuella aspekten en viktig funktion. I den ryms delar som klippning, 

ljussättning, bildutsnitt med mera. Dramaturgin i ett program byggs upp med hjälp av det 

visuella och vad som sägs och hörs. I detta avsnitt diskuteras på vilka sätt dessa 

uttrycksformer är betydelsefulla för hur vi upplever ett tv-program. Det finns lite forskning 

om detta, så avsnittet är kompletterat med handböcker och artiklar som rör ämnet. 

 

                                                 
58 Furhammar, 2006, s. 85–86. 
59 Weibull & Wadbring, 2014, s. 119–120. 
60 Helander, Magnus, ”Robinsons Sibylla-kiosk fälls”, Resumé, 2012-02-20. 
61 Granskningsnämnden för radio och tv: beslut i fråga om produktplacering i Robinson, 2012-02-20. 

Dnr: 11/03201. 
62 Furhammar, 2006, s. 87. 
63 Weibull & Wadbring, 2014, s. 119. 
64 Kommittédirektiv, Dir 2016:111. 
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Klippning 

Andersson beskriver hur dokusåpor präglas av en så kallad MTV-teknik där snabba klipp 

mellan händelser och personer tillsammans kombineras med stämningsskapande musik.65 

Detta är en teknik som härstammar från musikvideornas utformning. Film- och tv-professorn 

Ken Dancyger menar att denna teknik som skapats för att sälja musikalbum med dess visuella 

nyskapande kom att attrahera en ung publik.66 Musik skapar känslotillstånd som bidrar till hur 

vi upplever en film. Ett exempel är filmen Moulin Rouge! som anammade denna teknik och 

gjorde en spektakulär och intensiv klippning till musik.  

Den unga publiken som är van vid att titta på musikvideor störs inte av när en film frångår 

det traditionella berättandet. Dancyger menar att en film som Top Gun som, trots att man inte 

går in på djupet med karaktärerna och historien, ändå ger filmen en speciell känsla. För den 

unga publiken är känslotillståndet en önskvärd följd av bild- och ljudupplevelsen.67  

Författaren M. Keith Booker är också av uppfattningen att det främst är den unga publiken 

som attraheras av denna intensiva, fragmentariska klippning.68 MTV-klippningen går ifrån de 

traditionella idéerna om ett berättande med fokus på handling och karaktär. Istället råder 

inställningen att platsen, känslan och stämningen är den primära delen, även om det ändå kan 

finnas en historia och huvudkaraktär.69 

För att fånga publikens intresse är det av betydelse att ha en tanke på vad för känsla som 

ska förmedlas. Den dramaturgiska aspekten är betydande när det gäller att fånga en publiks 

intresse. En film eller ett tv-program kan byggas upp utifrån hur man vill att tittaren ska känna 

för stunden. Klipparen måste arrangera materialet så att publiken hålls engagerad i historien 

fram till upplösningen. Mot slutet tenderar det ofta att bli mer intensivt för att skapa ett 

dramatiskt eftertryck.70  

Ljussättning och bildutsnitt 

Det visuella är av uppenbara skäl en viktig del av film och tv. Hur en bild ser ut har stor 

betydelse för tittarupplevelsen. Ljussättning är en viktig aspekt i detta. Low-key och high-key 

är begrepp som används för att förklara hur en bild eller scen är ljussatt. Kännetecknande för 

en low-key-bild är att det är höga kontraster mellan ljust och mörkt och bilden präglas av 

                                                 
65 Andersson & Lundberg, 2001, s. 23. 
66 Dancyger, Ken, The technique of film and video editing: history, theory, and practice, 5th ed., Focal 

Press, New York, 2010, s. 166. 
67 Dancyger, 2010, s. 168. 
68 Booker, M. Keith, Postmodern Hollywood: what's new in film and why it makes us feel so strange, 

Praeger, Westport, Conn., 2007, s. 2. 
69 Dancyger, 2010, s. 165. 
70 Dancyger, 2010, s. 255. 
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skuggor och mörker. Tekniken innebär att minimera ljusa delar i bilden och skapa en känsla 

av spänning. Ofta används endast en ljuskälla för att uppnå detta. I en populärvetenskaplig 

artikel i tidningen PSA Journal beskriver Kenneth Deitcher att genom att skapa skuggor på 

detta sätt kan man framhäva ett objekt och separera det från bakgrunden. Detta bidrar med en 

spänning och kraftfullhet i bilden och används ofta i modellfotografering av män för att 

framhäva styrka och makt.71 Filmteoretikerna David Bordwell och Kristin Thompson skriver 

att en low-key-ljussättning ofta används i filmer eller scener som ska förmedla en atmosfär av 

dysterhet, mystik och hotfullhet. High-key innebär en jämn ljussättning med bakljus och 

lättningsljus för att skapa låg kontrast mellan mörka och ljusa partier. Det används ofta i 

komedi-, äventyr- och många dramafilmer.72 

Förutom detta är bildutsnitt en viktig del i den dramaturgiska aspekten. Närbilder har en 

stor inverkan på oss – det kan vara på ett ansikte för att förstärka dennes känslor eller ett 

föremål för att betona att det är viktigt för historien. När det används sparsamt ger närbilderna 

ett starkt intryck, och även om det används frekvent kan det ha en stor betydelse för 

berättandet. Dancyger studerar i sin bok The technique of film and video editing en scen ur 

filmen United 93 där närbilder används bland annat för att visa vilka personer och föremål 

som är viktiga för historien.73 

Berättande 

Edin skriver om att reality-tv använder sig av såpoperans berättarstruktur genom att 

programmen är uppbyggda kring spänning mellan de olika segmenten. Reklaminslag är en del 

av detta när de används som en naturlig paus i historien. Edin menar att reklampauserna 

organiserar programmet i ett slags akter och att spänningen stiger i takt med att reklamen eller 

slutet på programmet närmar sig.74 I en artikel av kulturprofessorn Graeme Turner berättar 

han hur Big Brother använder sig av dramaturgin från just såpoperor. För att skapa ett 

program av 24 timmars material inspelat på många kameror krävs att ett urval görs. Materialet 

till avsnitten väljs med tanke på att det ska finnas en upplösning på ett problem eller situation, 

samt en fortsättning på något som hänt till nästa avsnitt. På så vis blir det förhoppningsvis en 

röd tråd genom alla avsnitt som gör att intresset stannar kvar hos publiken och de fortsätter att 

titta på programmet.  

                                                 
71 Deitcher, Kenneth, ”High-key/Low-key”, PSA Journal, vol. 74 nr 8 (2008), s. 18–19. 
72 Bordwell, David & Thompson, Kristin, Film art: an introduction, 5. ed., The McGraw-Hill 

Companies, New York, 1997, s. 182. 
73 Dancyger, 2010, s. 259. 
74 Edin, 2005, s. 28–29. 
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Enligt Turner skedde en övergång från tittarnas intresse för deltagarnas exhibitionism till 

utvecklingen av karaktärerna. Således blev den berättande faktorn viktigare än att se 

människor i duschen eller sängkammaren.75 Detta med att tittarna lätt tröttnar på samma 

mönster påpekar även Hill. Hon menar att reality-tv:s storhetstid håller på att avta. Genren har 

blivit repetitiv och är nu tvungen att ständigt förnya sig för att locka tittare.76 

Med detta som bakgrund vet vi nu hur reality-genren har utvecklats och vilka komponenter 

som är viktiga i utformningen av rörlig bild. I nästa avsnitt redogörs hur analysen kommer 

genomföras utifrån detta. 

 

3. Metod och material 

Till min analys har jag valt att använda mig av den semiotiska metoden. Eriksson och 

Göthlund beskriver den som en teori om hur människor kommunicerar via tecken. Semiotiken 

är ett redskap för att förstå hur bilder påverkar och samverkar med betraktaren, alltså att vi 

med hjälp av semiotiken ska kunna tyda olika visuella uttryck och dess budskap. Produkten 

ses som ett slags meddelande som används som kommunikationsmedel till tittaren.77 Den 

semiotiska analysen kan hjälpa oss att tolka den på ett djupare plan. Det går ut på att man 

identifierar materialets olika byggstenar, även kallat tecken, analyserar dem och sedan tolkar 

deras betydelse.78 Sociologiprofessorn Simon Lindgren beskriver hur texter är uppbyggda av 

tecken och i detta sammanhang syftar begreppet ”text” på olika sorters kulturella uttryck så 

som tv-program, böcker, reklam med mera.79 Dessa innehåller tecken som man med hjälp av 

den semiotiska analysen kan analysera i olika nivåer. Jag kommer att använda mig av två av 

de som Lindgren presenterar: denotation och konnotation. 

Denotation handlar om att se tecknens uppenbara betydelse. Lindgren presenterar ett 

exempel där skådespelerskan Jennifer Lopez porträtteras på ett tidningsomslag. Den 

denotativa betydelsen är att vi ser en naken kvinna med ett lakan virat runt sig. Hon tittar in i 

kameran med tunga ögonlock och särade läppar.80 Den konnotativa delen av analysen handlar 

om att identifiera vilka associationer man får av bilden. Enligt Eriksson och Göthlund är det 

                                                 
75 Turner, Graeme, ”Cultural Identity, Soap Narrative, and Reality TV”, Television & New Media, vol. 

6 nr 4 (2005) s. 419. 
76 Hill, 2015, s. 7. 
77 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 42. 
78 Eriksson & Göthlund, 2012, s. 44. 
79 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 

2009, s. 73. 
80 Lindgren, 2009, s. 83–84. 
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”starkt knutet till kulturella konventioner och på ett djupare plan till personliga 

erfarenheter”.81 På Lopez-bilden kan vi alltså läsa in att hon är porträtterad på det sätt hon är 

för att behaga den manliga blicken. Vi har sett detta förföriska ansiktsuttryck i bland annat 

film, reklam och pornografi.82 Men konnotation är som sagt baserad på personliga och 

kulturella erfarenheter och därför skulle olika personer tolka samma bild på olika sätt.  

Varför detta är en bra metod för mitt ändamål är att det finns aspekter i tv-program och 

film som vanligtvis inte reflekteras över, och genom att göra en semiotisk analys kommer jag 

ha möjlighet att tolka situationer utifrån vad de är och vad de har för betydelse för 

upplevelsen. Genom att titta närmare på vad som faktiskt händer kan vara bra för att upptäcka 

saker som jag kanske annars inte hade lagt märke till.  

Metodens styrka är att vi får en tydlig bild av vad som sker och vad som kommuniceras i 

materialet. Det här kommer hjälpa mig i min analys att uppfatta och upptäcka skillnader 

mellan de olika materialen. Trots att denotationen är en beskrivning av vad som faktiskt syns, 

så menar Lindgren att det är teoretiskt omöjligt att genomföra en renodlad denotation.83 

Dessutom utgår konnotationen från personliga erfarenheter och värderingar. Olika personer 

som tillämpar metoden skulle därför kunna tolka samma material på olika sätt.  

 

Urval  

För att svara på min frågeställning kommer jag att analysera några utvalda Robinson-avsnitt 

för att se hur programmet utvecklats i och med att det bytt kanal och att mycket kan hända 

med ett program när det sänts under så lång tid. Eftersom denna uppsats handlar om att 

undersöka ett programs utveckling under lång tid, men allt inte ryms inom uppsatsens ram, 

har jag behövt avgränsa mig till att inte se hela säsonger, och inte heller avsnitt från alla 16 

säsonger. Eftersom jag är intresserad av att se hur ett format ändras genom kanalbyten vill jag 

titta på säsonger som är kopplade till olika kanaler. Jag har valt att titta på ett avsnitt från sex 

olika säsonger – den första och sista säsongen på respektive kanal. Eftersom Sjuan ingår i 

samma koncern som TV4 räknar jag den inte som en egen kanal i detta sammanhang. 

För att få det mest relevanta materialet till min undersökning har jag valt att utesluta början 

och slutet av säsongerna. Anledningen är att jag vill basera min undersökning på material där 

deltagarna är relativt många och har börjat lära känna varandra. Den här formen av reality-tv 

                                                 
81 Eriksson & Göthlund, 2012, s. 44. 
82 Lindgren, 2009, s. 84. 
83 Lindgren, 2009, s. 84. 
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lägger stort fokus på relationer mellan människor och därför har jag valt att fokusera på dessa 

avsnitt där relationer mellan deltagarna har hunnit uppstå. 

 

Avsnitten jag har valt är följande: 

• Säsong 1, avsnitt 5 (SVT1, 1997)  

• Säsong 7, avsnitt 7 (SVT1, 2003–2004)  

• Säsong 8, avsnitt 10 (TV3, 2004)  

• Säsong 10, avsnitt 7 (TV3, 2005) 

• Säsong 11, avsnitt 4 (TV4, 2009) 

• Säsong 16, avsnitt 15 (Sjuan, 2015)  

 

För att kunna ta del av gamla Robinson-avsnitt har jag vänt mig till Kungliga Bibliotekets 

databas för audiovisuella medier, Svensk Mediedatabas (SMDB). Därifrån har jag beställt de 

avsnitt jag varit intresserad av, valt vad i avsnitten jag ska analysera, och kompletterat med att 

beställa fler.  

Signifikant för Robinson är örådet. Det ligger oftast i slutet på varje avsnitt, eller i slutet på 

veckan om det är flera avsnitt på en vecka. I örådet avgörs vem som får lämna tävlingen 

genom en sluten omröstning där alla deltagare röstar på personen man minst vill ha kvar.  

Efter att ha tittat igenom alla utvalda avsnitt har jag valt att i min analys fokusera på öråden 

eftersom det är en viktig del i Robinsons format. Tävlingsmoment är centrala delar inom den 

här typen av reality, och örådet är en del som är dramaturgiskt viktig för programmet.  

 Eftersom jag kommer titta på en liten del ur en hel säsong kan inga övergripande slutsatser 

dras, men jag anser att jag kommer få en uppfattning om hur formatet ändrats i och med att 

örådet varit en viktig del i samtliga säsonger.  

 

Metodtillämpning 

Inför varje analys kommer en kort sammanfattning av säsongen följt av en beskrivning av vad 

som hänt tidigare i avsnittet. I analysen kommer jag att titta på aspekterna jag tagit upp i 

avsnittet Teori och tidigare forskning. Klippning, ljus, bildutsnitt och berättande är viktiga 

komponenter för tv-mediet och därmed också för min analys av Robinson. Mot bakgrund av 

hur reality-genrens utveckling beskrivs i Teori och tidigare forskning vill jag också utforska 

hur Robinson har utvecklats och se om det finns paralleller där. Jag kommer också ta i 

beaktande att det finns skillnader mellan de olika tv-kanalerna och studera på vilka sätt detta 

uppenbarar sig. Under denotationen kommer jag att beskriva hur det visuellt ser ut i 
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Robinsons öråd och vad som sägs. I konnotationen tolkas situationen utefter vad som 

beskrivits i denotationen för att se vad som varit framträdande i de olika öråden. Där kommer 

jag också att titta på hur dramaturgin påverkas av de olika komponenterna som jag tidigare 

presenterat. Efter varje analys kommer en sammanfattning av det som varit utmärkande, för 

att sedan kunna diskutera och jämföra dessa i syfte att se hur Robinson ändrats genom åren. 

 

4. Analys – öråd i Expedition: Robinson 

 

Säsong 1, avsnitt 5 (SVT1, 1997) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 12 

Sändning: 13/9–13/12, lördagar kl. 20.00–21.00 

Programledare: Harald Treutiger 

Sammanfattning av avsnitt 5 

Deltagarna består av två lag: Nord och Syd. Dessa lever på olika stränder på ön Tengah i 

Malaysia. I detta avsnitt får vi se deltagarna jaga höns, fiska och leta mat i skogen. I 

pristävlingen vinner bland annat Camilla från lag Syd en dejt med Martin från lag Nord. 

Robinson-tävlingen vinns av lag Nord som därmed slipper öråd. I synkar får vi höra 

deltagarnas reflektioner kring saker som hänt. Bland annat säger Camilla att hon inte mår bra 

och längtar hem. De andra deltagarna medger att de tänker rösta hem henne. 

 

   
Bild 1             Bild 2 
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Bild 3             Bild 4 

 

     
Bild 5             Bild 6 

 

Denotation 

Sekvensen börjar med en grafisk skylt med text där det står ”öråd” (se bild 1). I bakgrunden 

syns en grön ö som kameran rör sig mot. Samtidigt hörs ljudet av trummor. Ljuset är high-key 

och färgerna klara.  

Programledaren Harald Treutiger är klädd i ljusa kläder och en vit hatt. Han förklarar för 

tittarna att det här är sista örådet innan sammanslagningen. Deltagarna från lag Syd kommer 

vandrande längsmed en stig omgiven av högt grönt gräs (se bild 2). Trummorna tystnar och 

övergår till fågelkvitter. Det mullrar dovt från vädret i fjärran. Örådet håller till på en höjd där 

vi i bakgrunden ser havet och några mörka moln. Treutiger har manuskort i handen (se bild 

3). Han ställer några frågor om samarbetet och tittar sedan upp mot himlen.  

”Det verkar som vi har ett oväder på väg in. Det verkar också som om ni snabbt blev en 

enda stor familj. Har jag rätt i det, Ola?”  

Ola (se bild 4): ”Absolut. Vi har fått en väldigt bra gemenskap i gruppen.” 

Frågorna om vardagen på ön fortsätter. Det växlar mellan helbild på gruppen respektive 

programledaren samt närbild på den som talar. 

”Vad händer, Kent, om någon lägger sig i din säng?” Deltagarna skrattar (se bild 5) och 

Kent svarar:  
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”Då blir det problem, men det beror på sällskapet naturligtvis.”  

Sedan berättar Treutiger att detta är sista dagen innan lagen slås ihop. Han ställer några 

frågor kring detta.  

Deltagaren Åsa säger: ”Fördelar är att det ska bli kul med nya människor, men nackdelen 

är förstås att det är ett hot mot vår gemenskap och samarbete.” 

 Treutiger övergår till att meddela resultatet av röstningen. En helbild på gruppen medan 

han säger: 

 ”Det blir Camilla som lämnar er.” Sedan hörs en berättarröst som säger att Camilla fick 

sex röster och Johan en. Camilla säger hejdå till resten av laget och följer med Treutiger bort 

från platsen (se bild 6). 

Konnotation 

Med sina lediga vildmarkskläder i kombination med den göteborgska dialekten framstår 

Harald Treutiger som en riktig mysfarbror med sin vänliga framtoning. Det är ett glatt gäng 

som kommer till örådet och de får i princip bara positiva frågor som ”hur kommer det sig att 

ni vunnit så mycket?” om än en liten antydan till missnöje mot att det andra laget ska komma 

till deras strand nästkommande dag. Dock är de övergripande positiva till sin vistelse på ön.  

 Här är vädret en bidragande faktor till dramaturgin, även om det är oplanerat. När den 

trevliga pratstunden med Treutiger börjar är det sol och fågelkvitter, men ju närmare 

upplösningen vi kommer desto mer mulnar det på, som ett olycksbådande tecken på den stund 

som komma skall.  

Röstningsmomentet har klippts bort så vi får inte se vem deltagarna röstar på, inte heller att 

de lämnar sina platser. Ingen speciell stämning byggs upp med hjälp av klippning eller 

ljussättning. Vi har redan inför örådet fått veta att det är Camilla som kommer att röstas hem. 

Treutiger säger vem som får lämna, och den utröstade Camilla och hela laget ler.  

 

Sammanfattning av örådet 

Detta öråd präglas av en god stämning i laget och programledaren ställer snälla frågor som 

inte skapar några konflikter. Varför röstningsmomentet klippts bort har att göra med att det 

fick skarp kritik av många. Efter att första avsnittet sänts klipptes resterande avsnitt om. Vad 

det gör med upplevelsen är att scenen inte blir särskilt spännande eller dramatisk.  

Ljussättningen är till synes naturlig. Det är sol i början men sedan blir det mörkare när 

molnen hopar sig. Alla är vid gott mod och vi får intrycket av att det är rätt så mysigt på ön. 

 



 20 

Säsong 7, avsnitt 7 (SVT1 2003–2004) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 13 

Sändning: 22/11–14/2, lördagar kl. 20.00–21.00 

Programledare: Anders Lundin 

Sammanfattning av avsnitt 7 

I den här sista säsongen på SVT tävlar både tidigare Robinson-deltagare och nya. I början av 

avsnittet slås lagen samman och de tävlar hädanefter individuellt. I Robinson-tävlingen får 

vinnaren immunitet i det kommande örådet medan förloraren hamnar i det så kallade 

gränslandet. Där ska deltagarna framöver tävla om att få komma tillbaka till ön. Inför örådet 

har deltagaren Robban försökt att pakta ihop sig med flera andra men det antyds i synkar att 

det kanske inte kommer gå hans väg. 

 

     
Bild 7             Bild 8 

 

     
Bild 9             Bild 10 
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Bild 11             Bild 12  

 

Denotation 

Örådet inleds med att programledaren Anders Lundin tittar in i kameran och förklarar att detta 

är det första örådet efter sammanslagningen. Ganska lågmäld musik hörs. Han har ljus skjorta 

och i bakgrunden syns gröna blad (se bild 7). Kameran gör en inzoomning mot honom medan 

han pratar. Han avslutar med att säga ”Snart får vi veta vilka lojaliteter som överlevt 

splittringen och vilka band som brustit under tiden de levat isär. […] Det här är Expedition: 

Robinsons sjunde öråd” varvid vinjetten för örådet drar igång. Det är en åkning över vatten 

med en klippa i bakgrunden. De skarpa kontrasterna mellan ljust och mörkt gör att detta är en 

low-key-bild. Åkningen är omväxlande snabb och långsam med trummor som ackompanjerar. 

I mitten av bilden står det ”öråd” (se bild 8). Musiken trappas upp och tystnar sedan när det 

klipps tillbaka till programledaren och deltagarna. Ljuset här är high-key, utan skarpa skuggor 

(se bild 9).  

 Programledaren ställer frågor som handlar om hur de känner efter senaste tävlingen och 

om de gillade att tävla individuellt bättre än i lag. Deltagarna skrattar emellanåt. Utsnitten 

växlar mellan närbild på deltagarna (se bild 10), halvbild på programledaren och helbild på 

gruppen. 

 När det sedan är dags för deltagarna att rösta börjar musik spelas igen. De går fram till en 

urna som står några meter framför dem. Där ser vi hur de skriver på lappar, och vi får se några 

av personernas röster när de visar dem mot kameran (se bild 11). När vi får se en lapp klipps 

det till en närbild på deltagaren vars namn står på den (se bild 12).  

 När röstningen är slut tystnar musiken och miljöljudet av fågelkvitter kommer tillbaka. 

Med lågmäld röst säger Lundin: ”Här i urnan ligger ert gemensamma beslut”. Han börjar läsa 

rösterna i lugnt tempo. I bakgrunden hörs fågelkvitter. Deltagaren Robban är den som fått 

flest röster och tvingas lämna Robinson. Han verkar glad och önskar de andra lycka till. 
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Programledaren följer med honom nedför en trappa och kvar sitter resten som pratar om 

utgången.  

Konnotation 

Med sin mjuka röst ackompanjerat med en mystiskt betonad stråkmusik talar Anders Lundin 

om lojaliteter och splittringar. Eftersom Robinson i grunden handlar om att överleva 

tillsammans med andra människor är det viktigt för deltagarna att skapa någon form av band 

för att inte bli utröstad. Därför är en sådan här replik om lojaliteter och band relevant för att 

höja spänningen inför utröstningen. Ljuset gör att vi inte får den mystiska känslan i bild, utan 

här är det musiken som får bidra till den. Ljuskällan är till synes naturlig så till vida att det 

förefaller vara det befintliga ljuset på plats som används. Den långsamma inzoomningen 

bidrar till att bilden blir mer levande och intressant än om den hade varit helt stilla.  

 Den korta vinjetten skiljer sig från resten av sekvensen, med sina skarpa kontraster och 

onaturliga färger. Musiken tolkar jag som handtrummor i olika former som gör att jag bland 

annat associerar till avlägsna platser i världen. Åkningen över vattnet gör korta 

snabbspolningar. Detta i kombination med musiken och de skarpa kontrasterna gör att det blir 

en extra spännande effekt. Den visuella spänningen försvinner dock när det övergår till en 

helbild på deltagarna. 

 I samband med att den första deltagaren reser sig upp för att gå till urnan drar musiken 

igång med stämningsfulla stråkar och trummor. När deltagarna håller upp sina lappar mot 

kameran får vi en närbild på den person vars namn står på lappen för att kanske få se ett uns 

av nervositet eller osäkerhet.  

 Lundin försöker med sitt tonfall göra redovisningen av rösterna till en allvarlig stund. Det 

blir dock inte särskilt spännande, trots att det är jämnt mellan Daniel och Robban som är de 

enda som fått röster. Detta beror, enligt mig, på det jämna solljuset och fågelkvittret. 

Reaktionerna från Daniel och Robban är allvarliga och sammanbitna, men lugna. Robban 

visar inga tecken på bitterhet gentemot de andra och går glatt med Lundin nedför trappan, ut 

ur tävlingen.  

Sammanfattning av örådet 

I det här örådet ligger fokus på deltagarnas känslor kring att tävla individuellt. Ljussättningen 

består av det naturliga dagsljuset. Frågorna är lättsamma och stämningen verkar vara god 

eftersom deltagarna skrattar och ler. När sedan röstningen börjar blir stämningen allvarligare 

och musiken hjälper till att bygga upp en spänning. 
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Säsong 8, Avsnitt 10 (TV3, 2004) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 60 

Sändning: 13/9–4/12, måndag–torsdag kl. 19.30–20.00 samt lördagar kl. 20.00–21.10 

Programledare: Robert Aschberg 

Sammanfattning av avsnitt 10 

I detta avsnitt får vi en resumé av veckans tidigare avsnitt där vi får veta att de hittills 

utröstade hamnat i ett eget lag och bildat lag Syd, medan de andra bildat lag Nord. När de 

möttes uppstod upprörda känslor då Nord anser att de andra inte förtjänar att vara kvar. De 

möttes i en tävling där Nord förlorade på grund av slarv och tvingas därmed till öråd. Det här 

lite längre lördags-avsnittet handlar om livet på ön och det fokuseras mycket på deltagaren 

Fridas fiskfälla. I en tävling vinner Jerry immunitet i örådet. Många säger att de stör sig på 

deltagaren Fike, så det antyds att det är han som hänger mest löst i örådet. 

 

   
Bild 13             Bild 14 

 

    
Bild 15             Bild 16 
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Bild 17             Bild 18 

 

Denotation 

Programledaren Robert Aschberg befinner sig på en mörk plats som är uppbyggd av 

träkonstruktioner. Han har en vit kostym och går uppför en trappa när han talar till tittarna (se 

bild 13):  

”De överlevde helvetes-veckan. De har gott om mat och är starka. Ändå kommer lag Nord 

hit till örådet som förlorare idag. Det är uppenbart att nånting är fel. Sju personer ska hit – 

bara sex återvänder till ön. Öråd i Expedition: Robinson.” Här kommer en sekvens där en urna 

på ett podium filmas underifrån samt en text som säger ”öråd”. Detta är en low-key-bild med 

höga kontraster och man ser även moln och palmer (se bild 14).  

När deltagarna satt sig börjar Aschberg fråga dem om vilka sysslor de har på sin strand.  

Jenny: ”I vårt läger är det kvinnorna som bestämmer och karlarna eller pojkarna gör vad vi 

säger åt dem att göra.” 

Aschberg: ”Det är ett feminist-lag du har hamnat i, Jerry.” 

Jerry: ”Jag hatar feminister.”  

Sedan börjar Aschberg prata om tävlingen de förlorade: 

”De flesta tävlingar kräver att man använder det man har mellan öronen också, och inte 

bara bufflar på. Då fick ni lära er den läxan.” 

Deltagarna säger att de hoppas lärt sig något av sitt misstag i tävlingen och att deras 

samarbete blivit bättre. Aschberg pratar med Jerry om hans vinnarskalle och vilken dålig 

förlorare han är: 

”Du häcklade motståndarlaget också.” 

Jerry: ”Det gjorde jag säkerligen. Det ångrar jag inte. Inte ett skit.” 

Jenny säger att de ogillar lag Syd för att dessa åkt ut en gång och inte förtjänar att vinna. 

Aschberg förklarar för dem att ingenting är enkelt i Robinson och att de nu sitter i örådet för 
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att de var ”dumma i huvet under den tävlingen”. Deltagarna blir upprörda när de pratar om lag 

Syd (se bild 15).   

Sedan vill Aschberg höra mer om den fiskfälla som Frida har konstruerat. Han har svårt att 

förstå hur fällan skulle fungera och låter henne förklara.  

Frida (se bild 16): ”Jag har aldrig fiskat i hela mitt liv, och jag tänkte att funkar det så 

funkar det, och annars så funkar det inte.” 

Aschberg: ”Och nu har vi facit.” 

Frida: ”Precis. Det slet sig. Vi fick inget facit alls.”  

Aschberg: ”Ingen fisk heller.” 

Frida: ”Nej, för att det slet sig. Annars hade vi garanterat fått det.” 

Aschberg med ett litet leende (se bild 17): ”Garanterat…”  

Sedan är det dags för röstning och deltagarna går uppför samma trappa som Aschberg 

gjorde i början. Musik börjar spelas i form av trummor och stråkar. Högst upp avger de sina 

röster. Efter varje röst som visas mot kameran (se bild 18) klipps det till personen vars namn 

står på lappen. När alla avlagt sina röster tar Aschberg ner urnan och när han ställer den på sitt 

podium tystnar musiken. Han läser upp rösterna och Frida blir den som får lämna. Aschberg 

följer med henne från platsen med orden ”vi andra ses så småningom” ackompanjerat med 

bakgrundsmusik.  

Konnotation 

Örådet i det här avsnittet är placerat på en plats med träkonstruktioner som likar ett gammalt 

skepp. Det är mörkt och grått och vraket gör så att platsen känns dyster och ödesdiger. 

Aschbergs vita kostym blir en aning malplacerad och passar inte in i temat. Det blir tydligt att 

han är en utomstående som inte är en del av livet på ön. Han känns överlägsen de andra mer 

vardagligt, slappt klädda deltagarna. Han replik i början om att ”något är fel” väcker 

nyfikenhet för vad som kan komma fram i örådet.  

 I vinjetten där mörka moln far fram på himlen ger ett djup i bilden samtidigt som jag ser 

det som ett tecken på oro. Eftersom det är så höga kontraster och att urnan samtidigt är filmad 

underifrån i närbild symboliserar det att den har en stor makt och är av betydelse för örådet.  

 Aschberg har en tuff framtoning när han intervjuar deltagarna. Det känns som om han 

söker efter konflikter i sitt sätt att ställa frågor. Han går till den som han tror kommer ge ett 

svar som kan starta osämja i gruppen, till exempel det om att Jerry hatar feminister. Aschberg 

verkar inte ha några problem med att dumförklara deltagarna efter den misslyckade tävlingen 

när han kallar dem för ”dumma i huvet”. Och att racka ner på Fridas fiskfälla väcker upprörda 
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känslor hos henne. Det är uppenbart att Aschberg vill provocera fram reaktioner hos 

deltagarna för att dra allt till sin spets.   

 Under röstuppläsningen kommer Fridas namn upp på lapparna en efter en. Där bildas en 

spänning eftersom det tidigare antytts att det är Fike som laget gillar minst. 

 Aschbergs slutord till de resterande deltagarna skulle kunna uppfattas som harmlösa, men 

tillsammans med den dramatiska musiken blir ”vi andra ses så småningom” en aning hotfull. 

 

Sammanfattning av örådet 

I detta öråd fokuserar programledaren på deltagarnas brister och ställer frågor som väcker 

upprörda känslor hos dem. Det är mörkt och miljön de befinner sig i föreställer ett skeppsvrak 

som bidrar till öde ö-atmosfären. Musiken tillsammans med klippningen gör att det infinner 

sig en spänning kring röstningsmomentet. 

  

Säsong 10, avsnitt 7 (TV3, 2005) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 13 

Sändning: 10/9–10/12, lördagar kl. 20.00–21.30 

Programledare: Robert Aschberg 

 

Sammanfattning av avsnitt 7 

Avsnittet börjar med en tävling där deltagarna från lag Nord och Syd ska ro tillsammans i en 

båt från en plats till en annan. Där upplöses lagen och de tävlar framöver individuellt. Den 

första mannen och kvinnan som tar sig iland får komma till final-ön där de genom framtida 

dueller ska hålla sig kvar för att komma till final. Den som kommer sist iland slås ut ur 

tävlingen. Vinnarna blir Robban och Lotta, som får välja varsin annan deltagare att följa med 

till final-ön. Senare sker en Robinson-tävling där förloraren Chana får som straff att sitta 

fastkedjad fram tills nästa tävling. Örådet här är annorlunda upplagt jämfört med tidigare 

säsonger, då deltagarna var och en har ett antal röster att distribuera som de vill i öråden. 
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Bild 19             Bild 20 

 

   
Bild 21             Bild 22 

 

   
Bild 23             Bild 24 

 

Denotation 

Örådet i detta avsnitt inleds med flygbilder över hav och palmer ackompanjerat av rockig 

musik. Mitt i djungeln syns små ljuspunkter och kameran rör sig mot dem. Det sker en 

övertoning till deltagarna som kommer gåendes med facklor längs en mörk stig (se bild 19).  

 Programledaren Robert Aschberg börjar tala och vi ser honom stå vid ett podium omringad 

av stora stenblock och eldstäder (se bild 20).  

 ”En del av deltagarna har ingått hemliga överenskommelser inför örådet. Frågan är om de 

håller. Bara en sak är säker: den som röstas ut ikväll kan påverka vem som vinner miljonen.” 

Därefter hörs snabba trummor i samband med klipp till text som visar ”öråd” (se bild 21). 
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Musiken tystnar och istället hörs syrsor spela i bakgrunden. Deltagarna sätter sig framför 

Aschberg.  

Aschberg: ”Chana – hur är livet i boja?” 

Chana: ”Jag förlorade tävlingen så jag förtjänar väl det.” 

Sedan ställer han frågor om hur den här kedjan kommer påverka den som förlorar tävlingarna.  

Anders: ”Det kommer nog att vara väldigt påfrestande för psyket.” 

Deltagarna uttrycker sin glädje över att ha gått över i sammanslagningen och de säger att 

de trivs ihop.  

 Aschberg: ”Det var Lotta och Robban som vann tävlingen i samband med 

sammanslagningen. Robert – varför tror du att Lotta valde Lillen?” 

Robert: ”Det har jag faktiskt ingen aning om. Att hon tog Lillen gjorde mig förbannad och 

besviken. Vi har kämpat och stöttat varann på alla sätt och vis.” 

Aschberg: ”Tänk om det har klickat mellan Lillen och Lotta då? Det är väl inte otänkbart, 

Anders?” 

Anders: ”Jo jag tror det är otänkbart. Enligt vad jag har hört från gamla Syd:are så är hon 

elak rent ut sagt. Det skulle inte passa Lillen.” 

Platsen de befinner sig på är mörk och eld är det som lyser upp. Det blir ett rödaktigt sken 

över hela scenen med stenformationerna. Utsnitten växlar mellan närbilder och helbilder på 

deltagarna (se bild 22) och programledaren samt ovanifrån. 

 Aschberg meddelar hur många röster deltagarna har kvar. Sedan börjar musik spelas och 

de går var och en upp för en trappa till en urna. Vi får se när några visar upp dem för kameran 

(se bild 23) och därefter klipp till närbild på den av deltagarna vars namn står på lappen. När 

Aschberg hämtar urnan tystnar musiken. Han läser upp rösterna långsamt. Patricia blir den 

som får flest röster, men innan hon lämnar får hon i uppdrag att välja två personer. Dessa 

personer ska senare tävla mot två av deltagarna på final-ön, vilket ger dem ett möjligt 

försprång att hamna i finalen. Patricia väljer Chana och Anders varvid en närbild på 

deltagaren Max visas. När Patricia lämnat platsen får vi se Max i slow motion och hans röst 

säger ”Jag kan inte förklara varför hon valde Anders före mig, jag menar, hon röstar på 

Anders och vill ha bort Anders ur tävlingen. Sen ger hon honom chansen att få duellera och 

hamna på final-ön. Det är jäkligt konstigt.” (se bild 24).  

 

Konnotation 

Flygbilderna och musiken i kombination med mörkret och facklorna gör att vi upplever 

början som att något spännande är på väg att ske. Flygbilderna visar att det är mycket skog 
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och att deltagarna har en lång väg att vandra innan de är framme vid örådet. Stora stenblock 

och pelare bildar en plats som ser ut som en gammal ruin. Platsen, ljuset och ljudet av 

syrsorna bidrar alla till en känsla av en ödesmättad stund. Low-key-ljussättningen med de 

skarpa skuggorna gör att Aschberg framställs som en man med styrka och makt. Han står 

bakom ett podium som gör att han känns överlägsen deltagarna som sitter vid honom.  

Det är uppenbart att deltagaren Lotta väcker starka känslor hos gruppen, ingen verkar gilla 

henne. Aschberg försöker med sina frågor insinuera att det kanske är något på gång mellan 

Lotta och favoriten Lillen, men Anders slår ifrån sig dessa spekulationer. 

Medan röstningen pågår hörs en spänningsmusik med inslag av ljud som ger en känsla av 

puls. När Patricia lämnat platsen blir deltagaren Max besviken och förvånad, vilket vi ser i 

hans ansiktsuttryck i bild 24. Musiken och slow motion-bilderna på Max förstärker känslan av 

förvirringen och sveket han känner.  

 

Sammanfattning av örådet 

Samtalet i det här örådet präglas av deltagarnas ogillande angående andra personers val. 

Robert visar starkt sitt missnöje och känner sig sviken av Lotta eftersom han menar att de så 

länge varit i samma lag och stöttat varandra, och Max är besviken på Patricia. Miljön är mörk 

och platsen föreställer en ruin. Kedjan som förloraren måste sitta fast i bidrar till en extra 

dimension i tävlingarna – såväl som att alla vill vinna, vill ingen komma sist.  

 

Säsong 11, avsnitt 4 (TV4, 2009) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 11 

Sändning: 21/3–30/5, lördagar kl. 20.00–21.25 

Programledare: Linda Lindorff 

Sammanfattning av avsnitt 4 

I den här säsongen är lag Magkal och Parangan uppdelade på så sätt att det ena laget bor på en 

strand, medan det andra bor i det så kallade träsket. Till skillnad från stranden är det i träsket 

svårt att fiska och hitta mat och deltagarna där lever ett tufft liv. I det här avsnittet lämnar en 

deltagare frivilligt Robinson på grund av att hon mår dåligt. De andra är hungriga och trötta 

vilket leder till konflikter. 
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Bild 25              Bild 26 

 

   
Bild 27              Bild 28 

 

   
Bild 29              Bild 30  

 

   
Bild 31              Bild 32 

 

Denotation 

Örådet i det här avsnittet börjar med en grafisk text som visar ”öråd”. Bakgrunden utgörs av 

en rörlig bild som åker över land och hav (se bild 25). Musiken är intensiv men blir mer 

lågmäld när vi ser deltagarna gå över en bro med facklor i händerna (se bild 26) och tystnar 

när de sätter sig vid örådsplatsen. På plats finns dekor i form av dödskallar och tända ljus. Det 
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är mörkt och det till synes enda som lyser upp personerna är ljuset från en eldstad och facklor 

utplacerade kring platsen (se bild 27).  

 Programledaren Linda Lindorff ställer frågor om sammanhållningen i laget. Billing svarar 

att de har det trevligt tillsammans och är öppna med varandra. 

 Lindorff: ”Men Blomqvist – är det verkligen så? Är stämningen så här god fortfarande?” 

 Blomqvist: ”För att klara det här måste vi gå ihop. Man vill lägga energi på det man ska 

göra och det är att vinna de här tävlingarna.” 

 Lindorff säger att hon pratat med Josefin, den deltagare som tidigare i avsnittet valde att 

lämna tävlingen. Hon säger att Josefins version inte stämmer överens med deras. Mika säger 

att hon håller med om att stämningen blivit sämre, men de andra i laget förstår inte vad hon 

menar.  

 Lindorff frågar Billing vem han kommer minst överens med och han svarar Mika. 

 ”Man kan inte älska alla. Man blir mer och mer irriterad på den här överklassbetonade 

ytligheten som inte har på Robinson att göra.” 

 Mika (se bild 28): ”Det är det värsta jag hört!” 

 Billing: ”Då har du inte hört mycket, min vän.” 

 Ordväxling mellan dessa två pågår men avslutas efter en stund.  

 Lindorff fortsätter: ”Vad har Mika för överklassfasoner?” 

 Billing nämner att hon ligger och solar och har pärlhalsband. Mika blir upprörd och kontrar 

med att han har piercingar över hela kroppen. De andra deltagarna börjar skratta åt bråket (se 

bild 29).  

 Lindorff: ”Så var det med den goda stämningen i gruppen…” 

 Blomqvist: ”Tack Linda.” 

Efter detta förklarar Lindorff att det är dags för röstning. Här bryts det för reklam och vi 

får se korta klipp på vad som kommer efter pausen (se bild 30). Till exempel att Mika och 

Billing röstar på varandra. Dessutom kommer en tittartävling där man kan vinna en resa till 

Thailand genom att ringa in och svara rätt på en fråga (se bild 31). Efter 7 minuter börjar 

programmet igen. Musiken som spelas i samband med röstningen domineras av trummor och 

klippen görs i takt med dessa. En svart ruta mellan varje klipp tonas upp och ner. Här sker 

hopp i tiden, så kallade jump cuts: en deltagare går mot urnan, (klipp) hon är framme vid 

urnan, (klipp) hon skriver på lappen, (klipp) hon visar lappen, (klipp) hon stoppar lappen i 

urnan. Vi ser vem några av deltagarna röstar på när de visar upp lapparna för kameran samt en 

närbild på den som står på lappen (se bild 32).  
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Musiken ändrar ton när Lindorff hämtar urnan men tystnar aldrig. När hon vänder en lapp 

intensifieras musiken. Här är det klippt så att det tar cirka 15 sekunder mellan varje röst. När 

det står klart att Mika är den som får lämna tar hon sin fackla och Lindorff släcker den. Sedan 

går hon själv därifrån. 

Konnotation 

Det här örådet präglas av konflikter mellan deltagarna som programledaren Lindorff gärna 

gräver i. Från början verkar det som att stämningen är god, men efter några frågor från 

programledaren väcks osämjan till liv. Först verkar Mika och Billing vara överens att de har 

olika syn på saken, men Lindorff väljer att fortsätta ställa frågor om saker som till exempel 

”överklassfasoner” – kanske i hopp om att reda ut och ställa saker tillrätta, men jag tror 

snarare att det är för att skapa mer drama och ”intressantare” tv. Det känns som att hon utgått 

ifrån att det här laget är i en krissituation som hon vill dra till ytterligheterna. I och med sin 

slutkommentar ”så var det med den goda stämningen” tolkar jag det som att det var dit hon 

ville komma.  

 När det bryts för reklam kommer en kort ”det här händer sedan”-sekvens där det hintas om 

att det antingen är Mika eller Billing som kommer att få lämna. På grund av hur programmet 

är klippt före reklamen skapas här en typisk cliffhanger, det vill säga att publiken vill fortsätta 

titta för att inte missa vad som sker efter pausen. En annan tydlig indikation på att det är en 

kommersiell kanal är att en sponsrad tittartävling kommer in här.  

 Klippen i röstningsmomentet känns mjuka och jämna. Istället för att använda 

inklippsbilder för att dölja klipp så väljer man här att göra jump cuts med en ned- och 

upptoning, vilket är ett stilgrepp som jag tycker passar mycket bra i detta sammanhang. De 

täta närbilderna (som bild 31) fångar en känsla av nervositet, vilket förstärks av den 

pulserande musiken.  

 Redovisningen av rösterna är långdragen, det är ungefär 15 sekunders väntan mellan varje 

röst. Under denna tid växlar bilderna mellan olika personer och utsnitt, för att visa deras 

reaktioner. Tiden mellan rösterna spelar roll, drar man ut på det några sekunder ökar 

spänningen. Det får däremot inte vara så långt att man blir uttråkad, vilket det i detta fall är på 

gränsen till. 

 När Mika lämnar blir hennes fackla släckt av Lindorff, som en symbol för att hennes liv på 

ön är över.   
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Sammanfattning av örådet 

Örådet är belägen på en plats som är mörk och kuslig, dekorerad med föremål som dödskallar 

och stearinljus. Samtalsämnena handlar om deltagarnas konflikter och programledaren vill gå 

till botten med dessa. Det som är annorlunda från andra säsonger är att här talar inte 

programledarna med tittarna. Det blir som att vi bara är iakttagare och får följa med historien 

på egen hand. Örådet i det här avsnittet har många olika kameravinklar och utsnitt. Helbilder, 

halvbilder och närbilder varvas med annorlunda vinklar som vi ser i till exempel bild 27.  

 

Säsong 16, avsnitt 15 (Sjuan, 2015) 

Säsongsinformation 

Antal avsnitt: 30 

Sändning: 7/4–11/6, tisdag–torsdag kl. 21.00–22.00 

Programledare: Linda Lindorff 

Sammanfattning av avsnitt 15 

Den här säsongen heter Robinson: Love edition vilket skiljer sig från tidigare genom att det 

bara är singlar som deltar och att det i slutet kommer stå ett par som segrare. Lagen Bros och 

Srei är uppdelade i män respektive kvinnor. I resumén får vi veta att två män och två kvinnor 

har bytt lag med varandra. I detta avsnitt tävlar lag Srei om immunitet i örådet. Tre deltagare 

vinner, vilket betyder att resterande fyra kommer riskera att röstas ut. Deltagarna Melissa och 

Richard har fattat tycke för varandra och är oroliga inför örådet då det andra laget också ska 

rösta. Det antyds av de andra deltagarna att de kommer att rösta på nykomlingen Malin. 

 

    
Bild 33              Bild 34 
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Bild 35              Bild 36 

 

  
Bild 37              Bild 38 

 

 

Denotation 

Sekvensen inleds med cirka 20 klipp under 22 sekunder och vi ser först bilder på ö-området 

med skog och hav (se bild 33) och sedan en snabb nedtoning till svart och upp igen till en 

plats med stenformationer och eldar. Där finns också en vattensamling med växter i. Det hela 

ackompanjeras med pampig musik tills vi ser programledaren Linda Lindorff gå längs en 

gång med pelare och facklor vid sidorna (se bild 34). Hon förklarar att båda lagen kommer att 

närvara och rösta på den de vill ska lämna:  

”Snart vet vi alltså vem av Mia, Richard, Malin eller Denise som kommer att bli utröstad 

och måste lämna tävlingen.”  

Musiken startar igen och deltagarna ankommer till platsen och sätter sig på en stor trappa 

(se bild 35). Musiken tystnar och Lindorff frågar de fyra deltagarna som riskerar att röstas ut 

hur de känner. Alla är oroliga och ingen känner sig säker. Hon frågar också hur stämningen i 

lagen blivit efter att några deltagare bytt lag:  

”Jennifer, hur känns det att dela lag med Oskar?” 

Jennifer (se bild 36): ”Det känns jättebra. Det är skönt att vara på samma sida.” 

Lindorff: ”Har du sett några nya egenskaper hos honom som du gillar nu när ni haft mer tid 

tillsammans?” 

Jennifer skrattar: ”Eh, nja… inte vad jag kan komma på.” 
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Även om det är mörkt på plats så är deltagarna väl upplysta och de som sitter längst bak 

har ett bakljus som lyser upp (se bild 36). Bildutsnitten är varierande och bilderna är ofta 

rörliga.  

Därefter börjar röstningen och klippen här är snabba och många. Deltagarna går in bakom 

ett stort huvud (se bild 37). Vi får se när några av dem vänder upp lappen mot kameran så vi 

ser vem de röstat på. Därefter ett klipp till den deltagare vars namn står på lappen. Musiken 

består av trummor och ett susande ljud. Lindorff hämtar urnan och börjar läsa upp rösterna, 

med eldfacklor på var sida om sig (se bild 38). Musiken är kvar men har ändrat karaktär. 

Richard får flest röster och är tvungen att lämna. Musiken övergår till långsamma stråkar och 

Lindorff frågar Richard hur det känns.  

Richard: ”Det är trist. Jag får hoppas att det var taktiskt eftersom jag var enda killen som 

gick att rösta på.” 

 Lindorff: ”Jag ser att du är besviken. Känns det som ett svek?” 

Richard: ”Nej det gör det inte. Så småsint är jag inte.” 

Han går fram till Lindorff med sin fackla och hon släcker den. Han säger några sista ord 

till de andra med långsam pianomusik i bakgrunden. Han går iväg och Lindorff avslutar 

örådet genom att säga att de andra kan bege sig tillbaka till lägret. De går iväg till tonerna av 

musiken och Lindorff står kvar. 

Konnotation 

I början när vi ser flygbilderna på ön sker ibland två, tre klipp i sekunden och med den 

pampiga musikens hjälp bidrar det till en dramatisk känsla. Naturbilderna är till synes tagna 

under skymning, medan det sedan övergår till mörker när vi ser örådsplatsen. Mellan dessa 

två miljöer sker ett klipp där det tonas ner till svart och sedan upp igen som för att illustrera 

ett tidshopp.  

De stora pelarna och facklorna bidrar till en mystisk känsla och hela scenen är uppbyggd 

av stora spruckna stenformationer med ansikten av både människor och djur. Jag tolkar det 

som att platsen ska föreställa någon form av gammal ruin, som för att visa att stället inte varit 

bebott på länge, vilket bidrar till känslan av att det är en öde ö. 

Den snabba klippningen under röstningen tillsammans med musiken gör att det blir 

intensivt och dramatiskt. Som i tidigare säsonger får vi också här se en reaktionsbild på den 

deltagare vars namn står på lappen, även om de själva inte vet om det än.  

Den spänningsfulla musiken övergår i en mer sorgsen stråkmusik när Richard berättar att 

det känns trist att åka ut. Lindorff verkar vilja fiska efter en reaktion med sin ledande fråga 

om han känner svek. Han håller sig dock lugn men sorgsen. Hon släcker hans fackla för att 
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bekräfta att hans liv på ön är över. Pianomusiken som börjar spelas här känns sorglig men 

ändå en aning hoppfull.  

Sammanfattning av örådet 

Till skillnad från de andra säsongerna finns här ingen tydlig vinjett med den grafiska texten 

”öråd”, utan här är det bilder som får tala för det. Stämningen i gruppen är god och 

programledaren verkar vilja veta om det är kärlek mellan Jennifer och Oskar. Eftersom temat 

för den här säsongen är kärlek är det adekvat att fiska efter sådant. Fasta bilder varvas med 

rörliga, vilket gör att det blir en dynamisk upplevelse av det visuella. Eftersom Richard är en 

omtyckt deltagare och att det antytts av de andra att de vill rösta ut Malin blir en aning 

chockartat för oss som tittare att just han åker ut.  

 

5. Sammanfattande analys 

I den här uppsatsen har jag analyserat sex delar ur sex avsnitt av reality-programmet 

Expedition: Robinson i syfte att undersöka hur detta format ändrats i och med genrens 

utveckling och de kanalbyten som gjorts.  

I det avsnitt jag tittat på från den första säsongen av Robinson handlar samtalet i örådet 

mest om gruppens framgångar och samarbete. Till skillnad från säsonger i de kommersiella 

kanalerna råder det en vänskaplig stämning mellan deltagare och programledare i säsongerna 

på SVT. I den första säsongen på TV3, avsnitt 10, antar programledaren Aschberg en roll där 

han kritiserar deltagarnas insatser, både i tävlingar och i lägret. Han ställer också frågor som 

kan komma att bidra till osämja i gruppen. I avsnitt 4 från TV4:s första säsong råder samma 

provocerande stämning i örådet, när programledaren Lindorff tycks söka efter samtalsämnen 

som får deltagarna att börja bråka med varandra. Detta kan härledas till det Hill skriver om att 

genren utvecklats till att bli mer extrem.84 Jag tycker mig ha sett den utveckling som även 

Andersson förutspådde skulle ske med reality-genrens kommersiella publikjakt.85 Den har lett 

till mer extrema situationer där konflikter och svek blivit en stor del av relationsdramat i 

Robinson.  

Interaktionen med tittarna har varit en del i reality-tv:s utveckling.86 I vissa säsonger av 

Robinson har finalen varit direktsänd där tittarna fått en del av makten att kora vinnaren87, och 

i de kommersiella kanalerna har det förekommit tittartävlingar. I säsong 11, avsnitt 4, är en 

                                                 
84 Hill, 2015, s. 49–50. 
85 Andersson & Lundberg, 2001, s. 50. 
86 Hill, 2015, s. 13. 
87 Furhammar, 2006, s. 243. 
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sådan tävling sponsrad av resebolaget Ving, där vinnaren får en resa till Thailand. Dessutom 

har alla avsnitt från TV4 och TV3 jag analyserat visat vilka företag som sponsrat programmet, 

i början, i slutet samt innan och efter reklamavbrott. Allt detta är en del i den kommersiella 

världen där verksamheten är beroende av annonsintäkter.88 År 2011 tog TV4:s första 

produktplacering steget in i kanalen, då i just Robinson. Där fick deltagarna välja varsin meny 

från en Sibylla-kiosk som var utplacerad på ön. Eftersom företagen ofta betalar för att få sin 

produkt i programmen, är produktplacering ett sätt för de kommersiella kanalerna att få en 

större budget.89 Weibull och Wadbring menar att nackdelen är att när tv-program som 

finansieras av annonser upplever en minskning av inkomster så kan resten av programutbudet 

påverkas och ekonomiska nedskärningar måste genomföras.90 I TV4:s fall med Sibylla-

kiosken blev konsekvensen att de fälldes av Granskningsnämnden, men ingen straffavgift togs 

ut.91 Så i detta fall blev det ändå en lyckad affär för TV4, då Sibylla betalade en miljon kronor 

för att få utrymme i Robinson.92  

 I den dramaturgiska uppbyggnaden syns tydliga skillnader mellan de kommersiella 

kanalerna och public service. I ett avsnitt på TV4 avbryts örådet för reklam precis innan 

röstningen ska börja. Före reklamen får vi se korta glimtar av vad som komma skall. Enligt 

Edin är detta ett grepp för att bygga upp stämningen och göra så att tittarna ska stanna tills 

efter reklamen.93 Vidare finns skillnader i uppbyggnaden inför öråden. I ett avsnitt på TV3 

inleder Aschberg med att säga till tittarna att ”den som röstas ut ikväll kan påverka vem som 

vinner miljonen.” Genom att ge en antydan om att något ovanligt kommer hända i och med 

utröstningen höjs spänningen och tittarna vill förhoppningsvis fortsätta se programmet. I 

SVT:s båda avsnitt finns en aning till en sådan uppbyggnad, i den sjunde säsongen mer än i 

den första. Dock är TV3 snäppet vassare med repliker som ”hemliga överenskommelser” och 

”det är uppenbart att nånting är fel” jämfört med SVT:s mer diffusa ”snart får vi veta […] 

vilka band som brustit under tiden de levat isär.” TV4 och Sjuan använder sig inte så mycket 

av att programledaren ska bygga upp spänningen inför öråden, utan fokuserar mer på det 

visuella. I säsong 16 har Sjuan, till skillnad från de andra säsongerna, inte inlett örådet med en 

text utan valt att låta bilderna och musiken stå för vinjetten. De snabba klippen till musiken 

bygger upp den intensitet som MTV-klippningen står för och som tilltalar främst den unga 

                                                 
88 Furhammar, 2006, s. 87. 
89 Weibull & Wadbring, 2014, s. 119. 
90 Weibull & Wadbring, 2014, s. 120. 
91 Granskningsnämnden för radio och tv, 2012-02-20. Dnr: 11/03201. 
92 Helander, 2012-02-20. 
93 Edin, 2005, s. 29. 
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publiken.94 Och som Dancyger skriver så blir ofta klippningen mer intensiv ju närmare slutet 

man kommer, för att hålla publiken engagerad.95 

Utröstningsmomentet skiljer sig också något mellan de olika kanalerna. Även om TV3 har 

ändrat förutsättningarna något i sin sista säsong, och även Sjuan i den senaste, så är alla utom 

säsong 1 upplagda på samma sätt: varje deltagare går till en urna, visar upp sin röst för 

kameran, vi får se en närbild på den person vars namn står på lappen och programledaren 

läser upp rösterna. Det som skiljer kanalerna åt är dock att de kommersiella kanalernas öråd är 

belägna i skapade miljöer som ska föreställa ruiner eller skeppsvrak, medan SVT har placerat 

sina öråd på platser som liknar miljön vi får se i övrigt i avsnitten. I Anderssons rapport pratar 

hon om att reality-program är noga uttänkta vad gäller miljöer och deltagare.96 Vi ser också i 

både TV3 och TV4 att deltagarna vandrar med sina facklor längs stigar och broar för att 

komma till platsen, vilket gör att en dramatisk känsla byggs upp inför örådet och hela 

sekvensen känns som en berättelse, samtidigt som vi vet att det är på riktigt.  

 

6. Diskussion 

Utifrån min analys är det omöjligt att veta om förändringarna som skett i Robinsons format 

beror på reality-genrens utveckling eller kanalbyten. Men uppenbart är att sedan de 

kommersiella kanalerna tog över har reklam och sponsring blivit en del av programmet. Det 

har även handlat mer om osämja mellan deltagarna och livet på ön har blivit tuffare, som till 

exempel att förloraren i en tävling i säsong 10 får sitta fastkedjad, eller att det ena laget i 

säsong 11 tvingas bo i ett träsk. Kanske har TV4 och TV3 en annan inställning än SVT till 

vad som lockar en publik, eller kanske vill de locka olika sorters publik. Programmets 

utformning kan även ha att göra med vilken målgrupp de inriktar sig på. Jag tror att SVT, vars 

uppdrag är att nå en bred publik, vill göra sina program tilltalande för alla åldrar och 

målgrupper – åtminstone de som går på bästa sändningstid. Jag tänker att det mer utmanande 

angreppssättet som TV4 och TV3 har beror på att de vill tilltala den publik som attraheras av 

dramatik och konflikter. Jag tycker mig se denna utveckling inte bara i Robinsons övergång 

från SVT till TV3, utan också under de år som de kommersiella kanalerna sänt programmet. 

Det är en indikation på att Robinsons format förändrats i takt med tiden, och hänger ihop med 

                                                 
94 Dancyger, 2010, s. 168. 
95 Dancyger, 2010, s. 255. 
96 Andersson & Lundberg, 2001, s. 12–13. 
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det som Andersson förutspådde och Hill kommit fram till – att genren utvecklats till att bli 

mer extrem.97 

Skillnaderna mellan public service och de kommersiella kanalerna blir speciellt tydliga när 

vi ser på hur reklam och produktplacering används. När Robinson flyttade från SVT till TV3 

blev reklam en del av programmets dramaturgiska uppbyggnad. Detta är den enda förändring 

jag kan säga säkert beror på kanalbyten, mot bakgrund av att det är bara är de kommersiella 

kanalerna som får visa reklam.  

Uppbyggnaden inför öråden har tett sig olika i public service och de kommersiella 

kanalerna. Cliffhangers före reklamavbrott hör till de kommersiella kanalernas utformning, 

medan den dramatiska uppbyggnaden i form av programledarnas repliker återfinns även hos 

SVT. Som jag tidigare nämnt har TV3 och TV4 en mer dramatisk uppbyggnad inför öråden, i 

form av slagkraftiga repliker och effektfull klippning. Om detta har med genrens utveckling 

eller kanalbyten att göra är svårt att säga. Jag tror dock, mot bakgrund av de olika kanalernas 

syfte, att de kommersiella kanalerna har en större vinning i att fånga publikens intresse och få 

dem att fortsätta följa ett program, än vad public service har. Det kan vara en anledning till 

den mer dramatiska utformning av Robinson vi sett i TV3 och TV4. 

Sceneriet kring örådsplatsen har skilt sig åt kanalerna emellan. Varför de kommersiella 

kanalerna valt att bygga upp sina öråds-miljöer som vrak och ruiner är troligtvis för att skapa 

en atmosfär av spänning och förstärka känslan av en avlägsen plats. Anledningen till denna 

skillnad kan vara att kanalerna har haft olika stora budgetar, men det kan också ha att göra 

med olika förhållningssätt kring dramaturgin vid örådet. 

En notering jag gjort i och med studerandet av programmen, är att det i senare säsonger 

antytts i avsnitten vem som kommer få flest röster i örådet, och att det senare visat sig vara 

någon annan som åker ut. En sådan vändning skapar mer dramatik och spänning när rösterna 

redovisas, eftersom man som tittare från början tror sig veta vem som kommer att lämna. 

Även detta är svårt att veta vad skillnaderna beror på, men jag tror att det handlar om den 

utveckling som reality-genren har gjort snarare än kanalbyten. Detta eftersom jag anser att det 

inte har så mycket med vinst och tittarsiffror att göra, utan snarare handlar om dramaturgiska 

effekter. Det är också för att jag sett detta fenomen i nutida reality-program på både 

kommersiella och public service-kanaler. 

                                                 
97 Andersson & Lundberg, 2001, s. 50. Hill, 2015, s. 49–50. 
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Som en del i utvecklingen av formatet Robinson så har små förändringar i programmet 

skett i alla säsonger och kanaler. I SVT kom utröstade deltagare till en plats där de fick kämpa 

sig tillbaka in i tävlingen, och i TV3 har utröstade deltagare fått viss makt i den fortsatta 

tävlingen. Men den största förändringen kom med Robinson: Love edition där deltagarna 

bestod av endast singlar och skulle efter en tids uppdelning av män och kvinnor tävla i par, 

istället för individuellt. Med det sagt har Robinson varit under ständig utveckling och 

förändring, oavsett vilka kanaler som sänt programmet. 

 

Metodreflektion 

Den semiotiska analysmetoden har varit till hjälp för mig i min analys eftersom jag har fått 

tolka scenerna grundligt utefter de aspekter som jag ansett vara viktiga. Just för att det bygger 

på min egen tolkning skulle resultatet kunnat se annorlunda ut om någon annan hade gjort 

samma analys. Med det sagt har jag haft den tidigare forskningen i ryggen när jag gjort 

analysen. Hade jag dessutom valt att analysera andra delar än öråden hade resultatet kunnat 

bli ett annat. Dock är öråden det centrala för Robinson-formatet som återfinns i samtliga 

säsonger och därför anser jag valet vara rimligt ur det perspektivet.  

 

7. Slutord 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur Robinson ändrats till följd av kanalbyten 

och genrens utveckling. I en större undersökning skulle det finnas utrymme att göra en mer 

ingående analys av alla säsonger för att få en tydligare bild av vad som utgör skillnaden 

mellan public services och de kommersiella kanalernas versioner. Fler sekvenser ur 

programmet kan analyseras och jämföras säsongerna emellan. För att få en tydligare bild av 

reality-genrens utveckling kan även andra program studeras, för att se hur de förändrats med 

tiden.  

Jag har fokuserat på de visuella och dramaturgiska aspekterna då det är relevant för mig 

som bildproduktionsstudent att veta vad som gör ett tv-program intressant att se på. Jag har 

också fått en inblick i vad public service och de kommersiella kanalerna har för profiler och 

syften samt hur dramaturgin i ett program byggs upp när det till exempel förekommer 

reklamavbrott. 

Genom att ha studerat dessa Robinson-avsnitt och reality-genrens historia kan jag se att 

syftet inte längre bara är att se människors vardag, utan att se personer tänja på sociala 

gränser. Något som återkommit i min uppsats har varit just att reality-program tenderar att 
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utmana gränser och gå till ytterligheter. Utvecklingen har skett succesivt – i början skapade 

Robinsons utröstningsmoment en folkstorm. Men tv-publiken vande sig snabbt vid det nya 

programmet som nu, 20 år senare, i stor grad är vid liv där en sjuttonde säsong snart har 

premiär i en tv nära dig.  
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