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Abstract 
 

Denna studie undersöker hur känslor uttrycks på Twitter i relation till reality-serien The Real 

Housewives of Beverly Hills. För att kunna göra detta har en metod valts som fungerar bra på 

att undersöka kulturer på internet, Netnografi. 125 tweets har tematiserats efter känslor och 

operationaliserats med hjälp av det värdeobjekt som känslorna kretsar kring. Tweeten delades 

först in som positiva, med kärlek och glädje som känslor. De negativa delades in i äckel, 

avundsjuka, irritation, ilska och hat. Ett värdeobjekt identifierades med hjälp av känslan i 

relation till innehållet i texten och låg sedan till grund för att kunna undersöka på vilket sätt en 

känsla uttrycktes.  

 Resultatet har förklarats med hjälp av tidigare forskning av Ien Ang, Helen Wood och 

Beverly Skeggs, Alexia Smit, Misha Kavka samt Lee och Moskovitz. De teoretiska begrepp 

som applicerats är bland annat tele-affektivitet, det ironiska tilltalet och hur tidigare forskning 

kring reality-tv visar hur redigering och skapandet av miljöer, som är främmande för 

deltagarna i serien, skapar starka känslor hos både deltagarna och publiken. Resultatet för 

denna studie är att den allmänt accepterade diskursen på internet och Twitter gör det möjligt 

för publiken att reagera dömande och negativt direkt till deltagarna i serien och att reality-tv 

som format får publiken att känna en närhet till det som sker i serien och därefter reagera med 

starka känslor som riktas till deltagaren som orsakat dessa. Känslorna kretsade ofta kring 

värden som föräldraskap, kvinnokroppen eller ett socialt accepterat beteende i kombination 

med dessa. 
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1. Introduktion 
Att reality-tv som "Bonde söker fru" och "Svenska Hollywoodfruar" väcker känslor är inget 

nytt. Varje vecka samlas tittare framför tvn och dessa lågbudgetproduktioner får dem att bli 

ordentligt emotionellt omruskade, allt enligt ett väl beprövat recept på hur publiken ska 

reagera affektivt och emotionellt, helst kroppsligen, till det som händer på skärmen. Dessa 

serier har oftast en hashtag, bestämd av kanalen som sänder programmet, kopplat till serien 

som tittare kan använda sig av för att uttrycka sig i relation till serien i sociala medier, då 

främst mikrobloggen Twitter. Det intressanta är hur tittarna reagerar emotionellt på intrigerna 

i serien och att de dessutom postar dessa känslor offentligt på Twitter för vem som helst att 

läsa. Anledningen till att jag vill titta på detta fenomen är att jag upptäckt att mina egna 

känslor är högst ambivalenta i relation till reality-serier på tv men att jag aldrig skulle komma 

mig för att posta dessa på Twitter, hur upprörd jag än blir. Det finns dessutom en hel del 

studier kring känslor i relation till reality-tv och om känslor i relation till fiktiva tv-serier och 

sociala medier, men inga studier kring känslor och reality-tv och hur dessa uttrycks i sociala 

medier, där skulle denna studie kunna vara en ingång till vidare undersökningar i ämnet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en netnografisk analys undersöka hur känslor i relation till 

reality-tv uttrycks på sociala medier. Uppsatsen fokuserar på de känslomässiga reaktioner 

publiken uttrycker i relation till reality-serien The Real Housewives of Beverly Hills på 

Twitter. Syftet kommer att uppnås genom att undersöka de kommentarer som The Real 

Housewives of Beverly Hills får på Twitter och identifiera vad för typ av känslor som 

motiverar publiken att uttrycka dessa offentligt, vidare kommer det undersökas om det finns 

något värdeobjekt som känslan eller känslorna kretsar kring, t ex föräldraskap eller 

kvinnokroppen. Detta kommer att göras med hjälp av följande frågeställningar:  

 

• Till vem eller vad riktar sig känslan eller känslorna?  

• Vem eller vad är orsaken till känslornas uppkomst och vad för beteende hos seriens 

deltagare får publiken att reagera?  

• Kretsar känslan kring ett värdeobjekt?  
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1.2 Material och avgränsning  
Materialet till denna studie består av tweets, på engelska, med hashtagen #RHOBH som 

undersöks i relation till den scen i programmet som kommenteras av publiken. RHOBH består 

av fem säsonger och urvalet av tweets har skett ur den femte och sista säsongen för att få så 

aktuella tweets som möjligt. Eftersom varje avsnitt har fått flera hundra tweets så har urvalet 

begränsats efter fem datum då serien sändes i USA, vilka är utspridda över tid för att få en 

jämn representation från hela säsongen. Om ett tweet fått kommentarer kommer dessa 

inkluderas i analysen bara om de inte innehåller ett skyddat konto eftersom det betyder att 

halva konversationen inte är synlig offentligt. Alla tweets har mer eller mindre valts slumpvis, 

vissa har valts då de varit väldigt explicita och iögonfallande men andra, mindre 

senstationsskapande tweets har plockats för att ge en så nyanserad bild som möjlig av de 

känslor som uttrycks i relation till #RHOBH. Fokus kommer även ligga på vad publiken 

twittrar och inte vad media eller deltagarna i serien säger.  

1.3 Bakgrund 
I detta stycke kommer bakgrund kring reality-tv som genre och Twitter som medium att 

introduceras. Vidare kommer även information kring serien The Real Housewives of Beverly 

Hills och dess deltagare att presenteras för att lättare sätta sig in i det material som använts i 

studien. 

1.3.1 Reality-tv 
Reality-tv existerar för att man ville hitta en lösning på ett ekonomiskt problem då kostnader 

ökade för produktionen av drama- och komediserier, produktionsbolagen ville ha ett format 

som kunde exporteras och där innehållet bestämdes av hur man kunde tjäna pengar på 

programmen (Skeggs & Wood: 2012, 21). De tjänade med andra ord ett syfte att fylla ut den 

amerikanska tv-tablån mellan de dyrare produktionerna och för att finansiera dessa. I slutet av 

1980-talet var det främst dokumentära brott- och "räddnings"-serier som America's Most 

Wanted (1988) som visades och exporterades från USA. I början av 2000-talet blev 

observerande dokumentärer, dokusåpor och lifestyleprogram som hus eller trädgårds-

makeovers stort och efter succén med Expedition Robinson (1997) och Big Brother (2000) 

baserades de kommande serierna ofta på experiment där man placerade vanliga människor i 

kontrollerade miljöer under en specifik period (Hill, 2005:24). Moraliserande program som 

Du är vad du äter (2004), Supernanny (2004) och Biggest Loser (2004) blev till pedagogiska 

pekpinnar och visades främst på reklamfinansierade public service-kanaler i Storbritannien 
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och här i Sverige på Tv3 och Kanal 5. Reality-tv innehåller nu en mängd olika teman, från 

kärlek (Bonde söker fru, 2006, The Bachelor, 2002) till hur man ska uppfostra sitt husdjur 

(Dog whisperer, 2004), hur vi ska få ordning på våra hem och privata ekonomi (Arga 

snickaren, 2009, Lyxfällan, 2006) till kändisrelaterade program som Dancing with the stars 

(2005) och Stjärnorna på slottet (2005).  

 Grunden för all reality-tv är att olika format har blandats och en hybrid av dessa har 

skapats. Till exempel så användes populära genres som såpoperor och gameshows i början av 

2000-talet till att skapa helt nya program inom infotainment, reality gameshows och lifestyle-

tv (Hill, 2005:39). Dessa hybridformat fokuserade på att berätta om den vanliga människan 

och om verkliga händelser på ett underhållande sätt och det som tilltalar publiken är man får 

se verkligheten hända.  

1.3.2 The Real Housewives of Beverly Hills (RHOBH) 
RHOBH är den sjätte installationen av de populära serierna om hemmafruar runt om i USA 

(The Real Housewives of ...) och började sändas på Bravo TV i oktober 2010. Det är en 

ickedramaturgisk serie som visar deltagarnas liv ur en personlig vinkel, vi får se deras hem 

och hur de interagerar med deras familjer och även hur de är på deras arbeten, om de har 

något sådant. Oftast så bygger ett typiskt avsnitt kring ett eller flera möten mellan fruarna, där 

de oftast träffas för att äta tillsammans eller för att umgås på samma fester. Varje säsong har 

även haft någon form av resa som kvinnorna gör tillsammans. Vid dessa möten eller resor 

dricks det oftast alkohol och det blir med största sannolikhet någon form av konflikt mellan 

deltagarna som skapar spänning. Dessa konflikter diskuteras sedan oftast mellan två deltagare 

enskilt efter händelsen och trappas upp ytterligare med videodagbokens vittnesmål om vad de 

enskilda deltagarna känner och tycker om det som skett och hur de anser att en eller flera 

personer uppträtt. Nivån i RHOBH och liknande serier är väldigt enkel, man ska som tittare 

kunna förstå varför deltagarna säger och agerar som de gör.  

 Serien har precis avslutat sin femte säsong och den ser inte ut att vara slut än. Första 

säsongen fokuserade på Taylor Armstrong, Adrienne Maloof, Kim Richards, Kyle Richards, 

Camille Grammer och Lisa Vanderpump och deras liv i Los Angeles. I den sista säsongen är 

inte Adrienne Maloof och Camille Grammer längre med och istället ser vi Lisa Rinna och 

Eileen Davidson.  

 Nedan finns en beskrivning av seriens deltagare, tagen från Bravo Tvs hemsida, 

eftersom deltagarna nämns i de tweets som undersökts så kan det vara bra att få en bild av de 

som kommenteras om man inte sett serien. Värt att nämna är att varje deltagares namn på 
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Twitter finns angivet vid respektive beskrivning. 

 Brandi Glanville arbetade i 17 år som fotomodell och arbetade tillsammans med stora 

modehus som Armani, Chanel och Gucci. Tillsammans med hennes ex-man Eddie Cibrian, en 

tv-stjärna i USA, har hon två pojkar. På sin fritid tycker hon om att dansa, laga mat, spela 

golf, träna pilates och vandra i bergen, engagera sig i välgörenhet och bygga legoslott med 

sina barn.  

 Eileen Davidson är en charmig och elegant skådespelare och såpa-kunglighet. Född och 

uppvuxen i Kalifornien började hon sin karriär som skådespelare när hon var 21 år gammal. 

Hon är mest känd för sina roller i The Young and the Restless och Days of our Lives, där hon 

de senaste två åren spelat dessa roller parallellt. Mellan 1997-98 gjorde hon Tv-historia då 

hon spelade fem roller samtidigt i Days of our Lives. 2014 vann hon en Emmy för hennes roll 

i Days of our Lives. Hon har skrivit fyra romaner tillsammans med Robert Randisi. När hon 

inte skriver eller skådespelar så målar hon, surfar och spelar piano och gitarr. Hon är gift med 

Vincent Van Patten, en före detta barnstjärna och professionell tennisspelare som är son till 

Dick Van Patten. De bor tillsammans i Malibu med barnen Jessie, 11 år, Duke, 21 år och 

Vinny, 19 år. 

 Kim Richards är en före detta barn skådespelare och var känd som "Disneyflickan" 

eftersom hon var med i flera Disneyfilmer. Hon var även med i tv-serier som Magnum PI och 

Different Strokes. Efter att ha spelat in filmen Tuff Turf med James Spader och Robert 

Downey Jr bestämde hon sig för att pensionera sig och ägna sig åt sin familj på heltid. Hon 

har fyra barn, Whitney, Chad, Kimberly och Brooke. 

 Kyle Richards föddes i en skådespelarfamilj i Kalifornien. Hon fick sin första roll som 

fyraåring i en Disneyfilm där hon spelade en yngre version av sin syster Kims rollkaraktär. 

Hennes storasyster är Kathy Hilton, mamma till Paris och Nicky Hilton. Kyle har varit med i 

Lilla huset på prärien och E.R, filmer hon medverkat i är Halloween och The Watcher in the 

Woods. På senare tid har hon medverkat i CSI och Days of our Lives. Hon är gift med 

Mauricio Umansky som är rankad en av de bästa mäklarna i USA och som har sin egen 

mäklarfirma. Kyle har nyss öppnat en boutique i Beverly Hills men hennes största passion i 

livet är att vara mamma till sina fyra döttrar: Farrah, Alexia, Sophia och Portia. 

 Lisa Rinna växte upp Medford i Oregon men drömde om ett mer glamoröst liv. Hon 

använde sitt exotiska utseende, smittsamma energi och smarta affärshjärna till att bli ett av 

Hollywoods mest igenkända ansikten. Lisa är känd som Billie Reed, den öppensinnade 

karaktären i Days of Our Lives och som Taylor McBride i Melrose Place. Hon har sällan 

tackat nej till jobb och har en lång meritlista, nu senast har hon medverkat i flera reality-
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program, bland annat All-Star Celebrity Apprentice. Lisa är har skrivit tre böcker och funnits 

med på New York Times Best seller-lista. Hon är gift med skådespelaren Harry Hamlin som 

nu syns i Mad Men. Tillsammans bor de i Beverly Hills med två döttrar i tonåren, Delilah 

Belle och Amelia Gray.  

 Lisa Vanderpump växte upp i London men bodde i Monte Carlo och södra Frankrike 

innan hon flyttade till Kalifornien. Lisa är gift med Ken Todd och de har nyligen firat deras 

trettioandra bröllopsdag. Tillsammans har de två barn, Pandora och Max, och fem hundar som 

de räknar som sina barn. I Europa arbetade Lisa med heminredning och designade hem, jakter 

och alla deras 26 barer och restauranger. I USA äger paret tre restauranger, Villa Blanca som 

anses varar ett kändisställe och har beskrivits som den "sexigaste restaurangen" i Beverly 

Hills, SUR och den nyöppnade PUMP i västra Hollywood. Pandora och hennes man sköter 

familjens nya sangria-rörelse och Lisa försöker få dem att skaffa barn.  

 Yolanda H. Foster växte upp i Papendrecht, en by i Holland där hon ägnade sig åt att 

mjölka kor och rida på hästar. Hennes far dog när hon var sju år och eftersom hon kände att 

hon behövde ta hand om sin bror och mor började hon arbeta som diskare på den lokala 

Kinarestaurangen när hon var 13 år. Som 16-åring upptäcktes hon av Eileen Ford och blev 

modell och 1994 flyttade hon till Los Angeles och bildade familj med sin första äkta make 

Mohamed Hadid som hon fick tre barn tillsammans med, Gigi, Bella och Anwar. Den 11-11-

11 gifte sig Yolanda med David Foster och de bor tillsammans med Davids fem döttrar i 

Malibu. När alla barn är i skolan sköter Yolanda sitt företag där hon hjälper par att hålla sin 

kärlek vid liv. 

1.3.3 Twitter 
Twitter är en mikroblogg där du kan posta meddelanden som är högst 140 karaktärer långa. 

Enligt Twitter själva är syftet med bloggen att svara på frågan: "Vad är det som händer?". Du 

kan föra en dialog med hjälp av snabel-a framför den personens användarnamn som du vill 

rikta tweetet till men vem som helst kan se och svara på tweets och man behöver inte vara 

"vän" men denna person som på t ex Facebook, med undantag om du har skyddat ditt konto, 

då ser ingen förutom dina godkända följare dina tweets. Det är skillnad på om du skriver 

@namn i början av ett tweet eller i mitten på så sätt att om du börjar ditt tweet med @namn så 

ser ingen som prenumererar på ditt flöde det tweetet förrän de aktivt går in på din sida, det 

kommer däremot upp som en notis till den personen du riktat ditt tweet. Om du däremot 

skriver något tecken eller ord innan @namn så hamnar det synligt för alla som prenumererar 

på flödet, det blir mer ett omnämnande än ett direkt tilltal, även här får personen som 
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omnämnts en notis om detta. Du behöver inte ha någon bredbandsuppkoppling för att använda 

Twitter utan kan posta meddelanden direkt via din mobil, surfplatta eller på nätet och det tar 

mycket mindre tid att posta än ett vanligt blogginlägg.  

 Twitter har enkla men effektiva metoder för att skapa nätverk med information genom 

att man kan kategorisera sina inlägg med hjälp av hashtags. Ett ord som kommer efter en 

hashtag, "#", används inom Twitter som en benämning på ett ämne, händelse eller 

evenemang. Dessa hashtags är en inbyggd funktion för att länka samtalsämnen mellan okända 

personer på Twitter. Till exempel så är den officiella hashtagen för The Real Housewives of 

Beverly Hills; #RHOBH. Genom att använda sig av denna hashtag så blir det som skrivs en 

del av en större konversation på samma ämne som förs på Twitter. Detta kan leda till 

spontana konversationer med andra människor, oftast okända, om detta ämne. Om man 

använder sig av en specifik hashtag så betyder det dock inte att man automatiskt samtalar med 

alla andra som använder sig av samma hashtag. Diskursen på Twitter är inte riktad 

kommunikation mellan identifierade interaktanter utan är mer som en ström av flertalet röster. 

Eftersom tweets kan riktas direkt till en individ eller flera individer, till främlingar eller kända 

personer, så är Twitter ett unikt medium för att skapa interaktioner mellan olika sociala 

nätverk. Diskursen är öppen och på så sätt inte exklusiv för de inblandade utan vem som helst 

kan när som helst hoppa in i en konversation (Murthy, 2013:2-7). 

 En användares sida på Twitter kallas för timeline och innehåller alla tweets som den 

personen någonsin skrivit, vare sig de är riktade till andra personer eller inte. Detta göra 

Twitter unikt för vem som helst kan "lurka" ("lurking" är som att smygtitta) på någons sida 

och detta skapar ett incitament för det teatraliska då den ligger till grund för om denna person 

är intressant nog att följa. Det publika och det privata blir på så sätt ofta luddigt eftersom man 

kan se specifika konversationer som denna person haft med andra som oftast är av privat 

natur. Att följa någon på Twitter är som att följa en kanal med ett specifikt flöde. Till skillnad 

från Facebook, där man är vän med någon som man troligtvis känner åtminstone ytligt, så 

behöver du inte ens veta vad personen du följer heter i förnamn. Ofta följer användare 

populära Twitterkonton, kända människor eller nyhetskanaler, för att de har något intressant 

att säga med regelbundhet. Twitter är dessutom designat för att sända från många till många, 

både med hjälp av hashtags och med hjälp av re-tweets, RT, där man skickar vidare någon 

annans tweet till sina egna följare (Murthy, 2013:2-7). 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen kring publiker, sociala medier och tv tas upp. 

Forskningen kring känslor och tv-tittande är ett relativt nytt forskningsområde och då studier 

gjorts i användandet av sociala medier samtidigt som publiken tittat på fiktiva tv-serier så har 

inte några studier gjorts i relation till reality-tv. Nedan kommer studier som gjorts av Ien Ang, 

Beverly Skeggs och Helen Wood, Linda Skibbe samt Joanne Garde-Hansen och Kristyn 

Gorton att sammanfattas. Dessa studier innefattar även de teoretiska begrepp som sedan 

kommer presenteras närmare under rubriken ”Teoretiskt ramverk”.  

2.1 Det emotionella engagemangets betydelse 
Ien Ang har i Watching Dallas (1985) undersökt hur njutning skapas av olika mekanismer och 

hur Dallas använde sig av sådana knep för att få publiken att titta. Hon bad publiken tala om 

varför de tittade på Dallas och vad de gillade eller ogillade med serien. Hon fick 42 svar i 

form av brev av varierande längd, allt från ett par rader till tio sidor, som fick ligga till grund 

för hennes undersökning. Texterna har hon behandlat som en diskurs som människor 

använder sig av när de uttrycker sitt eget gillande eller ogillande för den typen av 

populärkultur som Dallas var. Ang anser att man bäst förstår Dallas som ett exempel på vad 

hon kallar för emotionell realism. Dallas, och andra program, kan läsas på två nivåer, 

denotativt och konnotativt. Den denotativa nivån är vad programmet innehåller; narrativet, 

interaktionen mellan karaktärer och så vidare. Den konnotativa nivån är associationer, 

implikationer som kommer ur seriens narrativ och karaktärernas interaktioner. Att se på 

Dallas är en selektiv process där man som åskådare läser tvärs igenom innehållet både 

denotativt och konnotativt och blandar det med sin egen persons erfarenheter. Genom att 

koppla sitt eget liv med en rik familjs liv i Texas så får programmet emotionell realism. Trots 

att det inte finns så många uppenbara nämnare så kopplar man det som finns gemensamt, 

förhållanden, lycka, olycka, hälsa och så vidare. De som finner programmet realistiskt flyttar 

fokus från det detaljerade, denotativa, till det generella, konnotativa, i programmets teman. 

Huruvida tittaren finner Dallas njutbart beror på hur flytande de kan vara mellan seriens 

påhittade värld och deras egen vardagliga situation.  

 Alexia Smit har i sin avhandling, Visual Effects and Visceral Affect:’Tele-Affectivity’ 

and the intensified Intimacy of Contemporary Television (2013), diskuterat hur specialeffekter 

som visar den mänskliga kroppen inifrån i tv-serierna Grey’s Anatomy, House och Fringe och 

hur det skapar en effekt hos publiken genom tele-affektivitet. Tele-affektiva program skapar 

en intimitet, fysisk och emotionell, samt en kännbar närhet, som tilltalar publiken. Alla 
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program visade sig skapa affekt på olika sätt: Grey’s Anatomy använder kroppen som grund 

för att skapa en kroppslig koppling som indikerar en emotionell sårbarhet och närhet mellan 

karaktärerna. I House användes tele-affektivitet som en association till visuell intimitet, 

kunskap och känsla. I Fringe, som är science fiction, var kroppen söndrande på så sätt att 

publiken får se in i kroppen men narrativet ruckar på kopplingen mellan det vetenskapliga och 

känslan av en grund i antingen kunskap eller mänsklig sammanlänkning.  

 Misha Kavka har i Reality Television, affect and intimacy. Reality Matters från 2008, 

diskuterat den makt affekt har över medierade bilder. Hon pratar om hur reality-tv får 

publiken att känna närhet och en stark intimitet genom att skapa olika miljöer vilka är 

uppenbart konstruerade. Miljön är utvald för att stimulera känslor och intimitet och den gör 

detta genom att deltagarna inte längre är i sina naturliga miljöer och på så sätt reduceras till 

sitt uppträdande och känslor i relation till sociala interaktioner. Intimiteten som kommer ur att 

denna överdrivna situation är på riktigt, både för deltagarna och publiken. Deltagarna kan, 

med de villkor som gäller för programmet, inte undvika intimitet som i sin tur avslöjar intim 

kunskap om dem både hos publiken och för de andra deltagarna. Uppträdandet i reality-tv 

skapar verklighet, precis som uppträdandet av intimitet skapar intima effekter.  

 2.2 Publikens reaktioner till reality-tv i förhållande till klass och kön 
Beverly Skeggs och Helen Wood genomförde i Reacting to Reality Television: performance, 

audience and value (2012) tillsammans en kvalitativ djupgående studie av makeover-program 

och serier med personlig förändring som tema med 40 kvinnor i södra London mellan 2005-8. 

De tittade på arbetande medelklasskvinnor, svarta, vita och asiatiska och observerade deras 

reaktioner när de tittade på dessa program. Deras fokus är på kön och klass, vilket är ett 

relativt outforskat område inom reality-tv. Vidare tittade de på om reality-tv, speciellt då 

serier med fokus på förändring av någon form, verkligen hade en form av överförmynderi där 

de lär ut ett ”korrekt” beteende, speciellt då till arbetarklassen, istället reagerade publiken 

negativt till råden i serierna och ansåg att dessa inte gällde dem, vilken klass de än tillhörde.  

 De diskuterar även televisuell affekt och dess roll i hur vi konsumerar medier och 

nämner bland andra Kavka (2008) som en viktig del i den litteratur som går att finna om detta. 

De har ett klassperspektiv på det hela och menar att vi måste omvärdera hur tidigare 

publikstudier placerat arbetarklass som en passiv och lättpåverkad publik medan 

medelklassen anses vara mer kritisk till vad de ser och hör. De menar att studerandet av 

emotioner i relation till publiken är något som ofta inte nämns, men att det är viktigt att titta 

på i relation till konsumerandet av medier då det kan hjälpa till att omforma konventioner som 
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satts kring forskningsobjekt och subjekt. De håller med Kavka (2008) i att det är uppträdandet 

eller framförandet av olika dilemman eller svårigheter i våra relationer till andra som generar 

de känslor som sänds genom tv-skärmen och som publiken upplever som ett gensvar till deras 

egna och att det är miljön eller situationen som är uppkomsten av affekt. De vill dock tillägga 

att eftersom vi är egna, självständiga varelser som paradoxalt nog hela tiden är en och flera på 

en och samma gång, så samverkar miljön inom subjekten på så sätt att de gemensamt 

uppträder, gemensamt bildar och gemensamt producerar en helhet (Wood & Skeggs, 

2012:238-240). 

 I The "Rich Bitch" har Lee och Moscowitz (2013) undersökt hur normativa 

föreställningar om klass och kön är med och skapar en arketypisk skurk som de kallar för "the 

rich bitch". De går igenom hur ironi används av tv-kanalen Bravo TV i serien "The Real 

Housewives of New York City" för att utsätta de rika kvinnor som deltar i serien för ett 

kulturellt hån. Bravo låter till exempel publiken döma deltagarnas extravaganser när resten av 

världen är i finansiellt trångmål. Lee & Moscowitz visar även på hur status och klass skapar 

osympatiska mödrar då de visas vara ute och göra något glamoröst istället för att spendera tid 

med deras barn. Bravo använder sig av stereotypa könsroller och ett sätt att porträttera 

överklassens konsumtionsbeteende för att påvisa att mödrar borde vara hemma med sina barn. 

Några fadersfigurer syns inte till men det är mödrarna som straffas för deras frånvaro. 

Publiken bjuds in att dra slutsatsen att dessa kvinnor inte är värdiga sina rikedomar och liv för 

att de bryter friskt mot könsstereotypa roller. Det onda pengar frambringar påvisas specifikt 

kvinnligt och det passar stereotypen om den rika bortskämda lyxhustrun samt som rollen som 

den goda omhändertagande modern ifrågasätts kraftigt. 

2.3 Tv-tittande och användandet av Twitter 
Linda Skibbe har i sin masteruppsats från 2013, #sharingiscaring: An Exploratory Study of 

Content of Tweets, Situation of Tweeting and Motivations to Use Twitter while Watching 

Television Series, undersökt hur användandet av Twitter påverkar tittandet av serier på tv. 

Hon har utfört en innehållsanalys av tweets om serierna Homeland och Tatort, dessutom har 

hon gjort semistrukturerade intervjuer och en enkät om motivationen och situationen kring 

tweetandet samtidigt som respondenterna sett serierna. Resultatet hon kom fram till var att 

innehållet i tweeten var väldigt fokuserat på serierna men att det skiljde sig lite mellan 

serierna. Tatort hade fler kritiska och ett mer realistiskt synsätt medan tweeten om Homeland 

var mer refererande till serien i sig. Motivationen till att twittra var främst som en form av 

umgänge och utbytet av social information. Situationen kring tweetandet handlade om 
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användandet av en extra skärm, som en telefon eller surfplatta tillsammans med tvn. 

2.4 Känslor på internet 
Joanne Garde-Hansen och Kristyn Gorton undersöker I Emotion online: Theorizing affect on 

the Internet (2013) hur vi känner kring och hur vi känner i vår online mediekonsumtion i 

kontext med globala medieplattformar. Boken är uppdelad i två delar och den första 

sammankopplar teorier kring känslor, affekt och att känna tillsammans med offentliga känslor 

när de förflyttas från traditionell media till onlinebaserad media. Del två går igenom tre olika 

sätt som vi engagerar oss i medieinnehåll online; för att känna lycka och samhörighet, för att 

representera vår förändrande omvärld (klimatförändringar) och för ett hat och skammande av 

kvinnokroppen. Det som är av intresse för denna studie är främst den första och den sista 

posten och vad de kom fram till var att de emotionella upplevelser som delas på internet inte 

bara tillhör dem som delar dessa utan de tillhör även dem som skapat innehållet och även dem 

som laddat upp det på nätet: Familjemedlemmar, kändisar, universitet, terrorister, aktivister 

och så vidare. För vanliga människor finns en skräck att emotionellt och intimt material 

hamnar på nätet, och används emot dem, för att någon annan lagt det där.  

 Vidare har de fokuserat på att läsa finkänsligheter och nyanser i uttryck, istället för att 

se på hur känslor genereras, genom att se på online-kulturen som en emotionell kultur i sig 

och på så sätt har de upptäckt att genomgripande känslor blir som en förlängning av 

individuella psyken till virtuella platser online eller tillsammans med kollektiva upplevelser. 

De anser att det inte längre finns ett bra eller dåligt internet då hat och hot är så vanligt att det 

inte längre syns och att allt är en del av det vardagliga livet. De motsäger sig även den diskurs 

som säger att känslor i den alltmer mobila, digitala, sociala och globaliserade medieeran 

känns mer, sprids mer och är mer intensiv. Istället anser de att det vore bättre att se på känslor 

i digital media som något som sänds och mottas i förpackningar av motsägande affekter med 

olika grader av intensitet som känns på olika sätt.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det har forskats en hel del kring vad reality-tv gör med publiken och hur publiken reagerar på 

dess redigeringsknep för att skapa starka känslor och affekter. Det finns även lite forskning 

kring hur sociala medier används i anknytning till fiktiva serier på tv och hur känslor uttrycks 

på internet. Ang har kopplat sin emotionella realism till fiktion och har på så vis ingen 

koppling till reality-genren. Skeggs och Wood har i sin studie fokuserat till stor del på klass 

och kön vilket inte är fokus i denna studie. Däremot har det inte utförts några studier kring 
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publikens känslor på Twitter i förhållande till reality-tv och dess innehåll. 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Presentation av det teoretiska ramverket 
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket för denna uppsats att presenteras. Hur känslor 

skapas av reality-tvs form och produktion kommer att förklaras med hjälp av att först 

redogöra för vilka grepp som görs i produktionen av reality-tv och hur det är gjort för att 

skapa starka känslor hos publiken. Sedan kommer begreppen det ironiska tilltalet och tele-

affektivitet förklaras och till sist hur värde tydliggörs enligt Skeggs och Woods (2012). 

3.1.1 Uppkomsten av emotionella reaktioner vid tittandet på reality-tv 
Det är framkallandet av primärkänslor, de som är ett uttryck för direkta och okontrollerade 

impulsen, hos deltagarna som förankrar autenticiteten inom reality-tv. Det är vanligt med 

scener innehållande häftiga känsloutbrott där deltagarna visar bland annat ilska. Ofta är det 

skam, ilska och gråt som är i fokus, kanske för att dessa är kopplade till det privata. Kameran 

är ständigt närvarande i reality-tv och den accepteras för att den ska förmedla en förhöjd 

verklighet genom att förstora känslor med hjälp av närbilder. Publiken tar del av det 

autentiska genom att kameran tydligt gör sig påmind, samtidigt som den egentligen inte ska 

märkas av alls. En annan teknik inom reality-tv är hur de använder sig av "bleeping out", 

svordomar ersätts av pip-ljud eller att kroppsdelar och ansikten suddas ut, vilket ska visa på 

en redigerad verklighet som samtidigt visar en osminkad verklighet där det publiken ser inte 

är kontrollerat eller redigerat (Hirdman, 2008). 

 Reality-tv är sällan live men använder sig av en specifik form av omedelbarhet där 

iscensättande av händelser och situationer ska framkalla starka och autentiska 

känsloreaktioner hos publiken. De kroppsliga affekterna som visas upp av deltagarna i serien 

blir överförda på publiken i och med att de blir ögonvittnen till dessa när de utspelar sig, det 

blir till en omedelbar kroppslig upplevelse hos publiken. Denna medierade omedelbarhet är 

dessutom en envägskommunikation där deltagarna visar sina liv för publiken, som i lugn och 

ro hemma kan iaktta allt i minsta detalj. I videodagboken, ett annat av reality-genrens väl 

använda knep, ser deltagarna rakt in i kameran och berättar om sina känslor kring händelser 

eller andra deltagare i serien. Känslan att få ta del av ett personligt förtroende ansikte mot 

ansikte av det som sker blir en televiserad ritual där transparens är centralt för publikens 

upplevelse. Den information vi som publik får i videodagboken är både privat och 
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privilegierad information då de andra deltagarna i programmet inte har tillgång till detta och 

det är i detta autenciteten ligger, i det förtroliga talet mellan publik och deltagare (Hirdman, 

2008). 

3.1.2 Det ironiska tilltalet 
Det ironiska tilltalet är en annan teknik som används inom reality-tv där man genom 

klippning och musik påpekar något för publiken, på ett mer eller mindre subtilt sätt, som är 

tvärtemot vad deltagarna i programmet säger sig stå för. Precis som Lee & Moscowitz 

(2013:68) förklarar att det är en grundläggande ironi att redan i inledningen av programmet 

Real Housewives of New York (Bravo TV) presentera deltagarna som fruar, eftersom alla inte 

är gifta. Vidare handlar programmen om en grupp vänner, som inte är vänner på riktigt, och 

om rika människor som saknar klass och stil. Det ironiska tilltalet används för att påpeka 

deltagarnas hyckleri, brister i deras intelligens eller för att framställa dem som inkompetenta i 

deras göromål, privata och professionella.  

3.1.3 Tele-affektivitet 
Tele-affektivitet är ett begrepp som Alexia Smit (2013) skrev om i förhållande till hur den 

mänskliga kroppen, då främst hur man som tittare får komma in i eller nära kroppen med 

kamerans hjälp, användes i olika amerikanska tv-serier för att framkalla affekt hos publiken. 

Hon kom fram till att en känsla av närhet, fysisk eller emotionell, är själva grunden för att 

publiken ska intresseras av dessa tele-affektiva serier på tv.  

 Misha Kavka (2008) pratar om samma närhet och hänvisar till Bolter & Gruisins 

forskning om mediering: Det vi får se i reality-tv är verkligheten och vi dras in i den genom 

att ignorera mediet och medieringen i sig, ju mer vi lyckas med det desto mer lever vi oss in i 

det som sker på skärmen (Bolter & Gruisin, 1999:11). Vi hamnar nära deltagarnas liv på så 

sätt att kameran hela tiden har tillgång till saker du inte kan se även om du var på plats, det 

blir en tillfällig närhet, ett tillstånd där det medierade känns verkligare än verkligheten själv 

(Kavka 2008:6). Kameran får dig att känna som om du vore där och du hamnar i en intim 

situation med deltagarna som syns i bild. Avstånd och tid försvinner i skapandet av 

känslomässig närhet genom en illusion av direkt närhet och det blir vad Kavka kallar för 

konstruerad omediering inom reality-tv (2008:7). Reality-program producerar en känsla av 

verklighet som en effekt av att till synes tilltala publiken direkt vilket får publik och deltagare 

att verka vara på samma, om än medierade, plats. Dessa program blir till ställen med 

konstruerad omediering enligt Kavka (2008:22). Redigeringen av programmet formar 
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slutprodukten som då får intrycket att vara omedierat, alltså på riktigt. De effekter som 

framhäver den medierade verkligheten gör dem oftast mer intensiva och de känns verkligare 

än verkligheten själv, som exempel är då människor reagerade starkare och kände mer när 

Prinsessan Diana dog än när en släkting gjorde det. Denna närhet ligger till grund för vad vi 

anser vara verkligt och mäts i hur vi reagerar affektivt. Förhållandet mellan tittarnas affekt 

och den konstruerade omedieringen av verkligheten i program är på så vis ömsesidig, vår 

affektiva respons påvisar att verkligheten betyder något, alltså måste det vara verkligt 

eftersom vi reagerar så kraftigt. Dessutom så är det ju så att de personer vi ser i ett reality-

program är riktiga personer med riktiga liv, vilket ger oss legitim anledning att bry oss, alltså 

få en affektiv reaktion. Känslan garanterar äktheten och äktheten rättfärdigar känslan (Kavka, 

2008:23-24). Vad Kavka menar är att ju mer vi lyckas ignorera mediet desto mer intim blir 

relationen mellan publiken och deltagarna i programmet, det i sig och vetskapen om att det är 

riktiga människor som lever ett riktigt liv, gör att känslor och affekt blir legitimt att känna och 

visa i samband med händelser som bevittnas på tv just för att de är på riktigt.  

 Beverly Skeggs och Helen Wood upptäckte en specifik affektiv reaktion hos publiken 

som ledde till att förstå människors förhållande med tv, ”affective textual encounter” (2012:4-

6). Denna reaktion var affektiva ljud i relation till händelser på tv, ibland blev dessa ljud till 

yttranden som ”herregud!” som sedan blev till moraliska värderingar ”hur kan de låta …?” 

och så vidare. I deras analys visar Skeggs och Wood hur melodrama spelar en viktig roll i 

verklighetsbaserad underhållning och hur program som handlar om personlig förändring är 

drivna av emotionella scener där publiken ges rollen som domare över deltagarna, som ofta är 

av arbetarklass. Denna teknik med ett "judgment shot" får publiken att jämföra sig själva med 

deltagarna genom att de hänvisar till egna liknande erfarenheter. De menar vidare att tittarnas 

reaktioner är en del av en affektiv ekonomi där det finns kopplingar och frånkopplingar av 

jaget till och från det sociala (Skeggs & Wood, 2012:223).  

3.1.4 Reality-tv och värde 
En annan aspekt Skeggs och Wood (2012) undersökte var frågan om värde, hur det 

produceras, distribueras, väljs ut, görs anspråk på och uppträder. Det första var hur ett värde 

mäts i pengar, t ex genom arbete, det andra var hur deltagarna i serierna får visa sitt värde 

semiotiskt där sedan publiken får döma dem. Deltagarna i reality-tv måste, genom sitt 

uppträdande gentemot publiken, visa sitt värde, även gentemot andra deltagare i händelser 

som är skapade genom programmens format. Det är genom en identifikation av bristen på 

värde som deltagaren kan genomgå en förändring för att sedan öka i värde. Kön fungerar dock 
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inte på samma sätt som klass i relation till värde, de områden som är kopplade till genus som 

familj, femininet och moderskap har ett annat värde och kapital på så sätt att de vilar på en 

kulturellt skapad grund om att kvinnan är omhändertagande och på en idé om den perfekta 

modern. Kultur riktad till kvinnor anses generellt sett som skräp på samma sätt som reality-tv. 

Kvinnors värde handlar om estetik och affekt, det estetiska värdet hos kvinnan är ständigt 

minskande men det affektiva värdet, i form av kärlek och omhändertagandet, finns kvar hela 

tiden. De visar hur både deltagarna i serierna och publiken är placerade inuti dessa 

värderingscirklar och påvisar på så sätt varför bittra reaktioner fastnar där de fastnar och 

varför vissa kroppar är mer negativt laddade än andra (Skeggs & Wood, 2012:7-9). 

3.2 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Dessa teoretiska begrepp har valts ut för att de ger en god inblick i hur reality-tv skapar 

emotioner hos publiken. Det ironiska tilltalet inom reality-tv kan förklara djupare hur 

metoder, som att peka på saker hos deltagarna som inte alltid är så beundransvärda, används 

inom reality-tvs produktion för att skapa starka känslor, som antipati, hos publiken. Tele-

affektivitet är ett gynnsamt begrepp att använda i denna studie för att förklara hur reality-tv 

drar in publiken emotionellt genom att skapa en närhet där tittaren upplever det som ses som 

verkligt genom ett direkt tilltal. Denna närhet ger en illusion av att publik och deltagare 

befinner sig på samma plats och på så sätt reagerar tittaren emotionellt på det som medieras.  

 Deltagarnas uppvisade värde, för andra deltagare och publiken, är en aspekt som kan 

användas för att förklara varför publiken, och deltagarna i serien, reagerar starkare på vissa 

deltagare än andra. 

4. Metod 
Eftersom materialet till denna studie är taget ifrån mikrobloggen Twitter så blev netnografi, 

etnografiska metoder på internet, ett självklart val som metod. I detta avsnitt kommer jag 

förklara hur etnografi fungerar på internet och hur det använts i denna studie. Då syftet med 

denna studie är att undersöka hur känslor uttrycks på Twitter så lämpar sig denna metod bra 

för att analysera ett känslomässigt beteende av publiken till The Real Housewives of Beverly 

Hills. 

4.1 Etnografi på internet 
Etnografi är en metod för att komma åt mening och betydelse för hur människor lever sina liv 
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och var från början en metod där det var viktigt att spendera tid med människor i deras 

naturliga miljö där deltagande observation var nyckeln till att få en djupare förståelse för 

deras liv (Alvesson & Sköldberg, 2008:177). Medierad kommunikation är inte alltid bäst 

lämpad för att etnografiskt undersöka ett fenomen på internet då man främst använder sig av 

ett medium där deltagarna kan använda sig av flera olika sätt för sin kommunikation och för 

sin egen framställan gentemot varandra vilket kan bli missvisande när man ser till helheten. 

Men, det betyder inte att etnografer inte kan undersöka medierad kommunikation om det är 

vad människorna de undersöker ägnar sig åt. Det är bäst att kombinera med verkliga möten 

om det finns tillfällen för detta och att undersöka all form av media dessa människor delar. 

Man får helt enkelt acceptera de begränsningar som de olika formerna av mediering betyder i 

förståelsen av helheten (Hine, 2015:1-18). 

4.2 Medieetnografi och publikreaktioner på Twitter 
Observation av text på Twitter är en form av icke inkräktande etnografisk metod då 

deltagarna i studien är omedvetna om att de deltar och på så sätt är deras texter inte färgade av 

vetskapen om studien.  

 För att få en djupare förståelse för texten måste vi se den i dess kontext, vilket är scenen 

i serien som kommenteras, det blir till en etnografisk fördjupning som ger en bredare bild av 

fenomenet. Att inte vara i rummet och observera när texten skrivs gör det svårt att tolka alla 

aspekter i uppkomsten av texten. Det kan vara problematiskt att tolka den data som finns att 

tillgå då man utan ett mer aktivt deltagande kommer ha svårigheter att veta de bakomliggande 

aspekterna till att t ex en text eller bild publiceras på Twitter. En etisk fråga kan bli aktuell när 

man använder sig av observerande data som inte givits medvetet till studien då det kan ses 

som ett intrång i det privata. Med hjälp av texterna kan man lätt kan söka på t ex Google och 

hitta vem som skrivit den. Det kan därför vara av vikt att se till att tolkningen av den funna 

datan inte innehåller yttranden som diagnoser eller moraliska omdömen. Helst av allt bör man 

citera sparsamt och försiktigt när man använder sig av data från internet i etnografiska studier. 

Det sista är dock inte möjligt för i denna studie då reliabiliteten kräver att man kan hitta de 

relevanta tweeten. Alla användarnamn kommer därför lämnas kvar då dessa konton ändå är 

öppna för vem som helst att läsa. Det som kan ses som positivt med denna typ av 

undersökning, som fokuserar på känslor och dess uttryck, är att kommunikation på internet 

kan vara väldigt ocensurerad (Hine, 2015:157-170).   
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4.3 Metodförfarande 
Denna studie har använt Twitter som primära källa för det material som samlats in genom ett 

manuellt urval och som kommer beskrivas mer ingående under material och urval. Först och 

främst kopplades tweetet till den scen eller händelse i serien som utlöst handlingen att twittra. 

Därefter tematiserades urvalet som positivt eller negativt för att sedan gå vidare på djupet och 

identifiera vilka känslor som uttrycks i det positiva eller negativa. Allt detta gjordes induktivt 

och för att komma åt hur känslor uttrycks valdes att operationalisera de känslor som uttrycks i 

tweeten efter det värdeobjekt, om det gick att finna, som känslorna kretsar kring. Ett 

värdeobjekt kan förstås på så vis att det rör ett ämne som, enligt sociala normer, skapar starka 

känslor i sig, såsom socialt accepterat, eller inte accepterat, beteende, ofta i kombination med 

till exempel föräldraskap, kvinnors ålder och sexualitet. Alla dessa värdeobjekt kan dock även 

vara fristående från varandra. 

4.4 Material och urval 
Urvalet av tweets gick till på så sätt att fem avsnitt av serien valdes ut, det avsnitt som var 

närmast ett månadsskifte, sedan gjordes en sökning på Twitter med samma datum som 

programmet sändes och den officiella hashtagen för programmet; #RHOBH since:XXXX-

XX-XX until:XXXX-XX-XX. Av de flera hundra tweets som listades vid varje sökning 

valdes ett antal ut på måfå. Sammanlagt blev det 125 tweets som tematiserades efter de 

känslor som uttrycks, först som positiva eller negativa, sedan vidare i känslor där de positiva 

delades in i glädje och kärlek och de negativa i äckel, hat, avundsjuka, irritation, ilska och 

ironi. Dessa har identifierats på följande sätt: Glädje är när något omtalas på ett positivt, 

upplyftande sätt, direkt eller indirekt till en av deltagarna. Kärlek är när en deltagare blir 

direkt tilltalad på ett sätt som är djupare än definitionen på glädje, till exempel när en 

deltagare är sjuk och en tittare önskar henne frisk, allt lycka i livet eller säger hur mycket 

han/hon tycker om deltagaren och kanske till och med lägger till röda hjärtan i texten. Äckel 

är när tittaren uttrycker direkt i text att de är äcklade eller om de uttrycker sig på ett 

nedlåtande sätt angående kvinnornas kroppar eller beteende. Hat är mer aggressivt och 

uttrycks ofta med många utropstecken eller med ord som hora, bitch eller liknande. Vidare 

analyserade det om tweeten var riktade till en specifik deltagare och om en händelse eller scen 

i serien, eller en deltagares beteende, varit den utlösande faktorn till att tittaren twittrat.  

 Värdeobjekten identifierades med hjälp av känslan som uttrycktes tillsammans med det 

som utlöste känslan. Ett värdeobjekt kunde handla om något helt annat än själva utlösaren till 

känslan och istället basera sig på tittarens tidigare kunskap om deltagaren i serien, till 
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exempel att hon är förälder eller har mer eller mindre pengar i förhållande till de övriga 

deltagarna. Värdeobjektet blev sedan den operationaliserande grund ur vilken det gick att 

undersöka på vilket sätt en känsla uttrycks. 

 De fem avsnitt som valdes var:  

Who Stalked J.R? som sändes 2014-11-25, Breaking Branches, som sändes 2014-12-30, It’s 

Just a Scratch, som sändes 2015-01-28, Welcome to Amsterdam? 2015-02-24 och Reunion 

Part One, som sändes 2015-03-31. Alla avsnitt sändes på Bravo TV vid de aktuella datumen. 

5. Resultat 
Syftet med denna studie var att se hur känslor uttrycks på Twitter i relation till serien 

RHOBH, mer specifikt söktes svar till frågeställningarna: 

• Till vem eller vad riktar sig känslan eller känslorna?  

• Vem eller vad är orsaken till känslornas uppkomst, vad för beteende hos seriens 

deltagare får publiken att reagera?  

• Kretsar känslan kring ett värdeobjekt? 

 

Det visade sig att värde hade stor roll i analysen av materialet, utan ett värdeobjekt hade det 

varit väldigt svårt att operationalisera materialet och få fram ett resultat som inte bara 

skrapade på ytan. Händelsen kring de uttryckta känslorna spelade en viss roll men ofta hade 

händelser som skett i tidigare säsonger en större del i hur publiken uttryckte sig kring en 

deltagares beteende och en aktuell händelse, publiken är mycket mindre förlåtande än 

deltagarna själva. Detta kan bero på hur publiken ständigt matas med återblickar från laddade 

situationer och konfrontationer mellan deltagarna i serien. 

På frågan vem eller vad känslan riktar sig till så är de nästan uteslutande riktade direkt 

eller indirekt till deltagarna i serien. Direkt på så sätt att de tilltalas med @namn, antingen 

mitt i texten eller i början så ingen annan ser det i flödet om de inte aktivt söker på hashtagen 

eller hashtaggarna, indirekt på så sätt att något namn inte alls nämns med att de som läser 

förstår det genom att ha sett avsnittet eller att deltagarens namn uttalas men utan @namn. 

Eftersom Bravo TV själva marknadsför programmet med hashtagen #RHOBH samt uppger 

alla deltagarnas namn på Twitter så blir det naturligt för publiken att interagera med 

deltagarna i serien. Känslornas omedelbarhet kan förmedlas på en gång direkt till deltagarna 

på ett sätt som inte var möjligt innan Twitter fanns. 

Orsaken till känslornas uppkomst handlade främst om händelser i serien eller en 
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deltagares beteende kring ett värdeobjekt med undantag om värdeobjektet kretsade kring 

kvinnokroppen, då var uttalanden svåra att koppla till en specifik händelse men de har 

antagligen förankring i något publiken sett eller iakttagit när de tittat på serien. 

5.1 Känslor 
I relation till frågeställningar har materialet tematiserats efter känslor som uttryckts, först som 

positiva eller negativa sedan vidare i känslor där de positiva delats in i glädje och kärlek och 

de negativa i äckel, avundsjuka, irritation, ilska och hat. Nedan presenteras definitioner på 

dessa känslor.  

5.1.1 Glädje 
När en tittare uttrycker sig på ett positivt, upplyftande sätt, direkt eller indirekt till en av 

deltagarna kan det identifieras som glädje. Glädje är svårt att definiera i text då det lättast 

uttrycks kroppsligen med leenden, därför har valts att definiera glädje efter positivism i 

texten. Ett exempel är: 

  

”@LisaRinna Your energy is positive, its refreshing to see today on reality tv #RHOBH” 

5.1.2 Kärlek 

När en deltagare blir direkt tilltalad på ett sätt som är djupare än definitionen på glädje, till 

exempel när en deltagare är sjuk och en tittare önskar henne frisk, all lycka i livet eller säger 

hur mycket han/hon tycker om deltagaren och kanske till och med lägger till röda hjärtan i 

texten. Det finns en ömhet i texten och ibland en tillgivenhet som kan liknas vid vänskap. 

 

”@_jogOn: @YolandaHFoster up you are the sweetest most kindest sole it was a pleasure to 

watch you over the years on #RHOBH get better soon #mylove [hjärta]” 

5.1.3 Äckel 

Äckel är när tittaren uttalat skriver att han eller hon är äcklade eller om publiken uttrycker sig 

på ett nedlåtande sätt angående kvinnornas kroppar eller beteende. Känslan infinner sig ofta 

när publiken anser att deltagaren i serien har agerat eller klätt sig omoraliskt, gärna i relation 

till sin ålder. 

 

”@Gabbycrts: So Brandi blew her mover? You didn’t just sleep beside him, slag! You’re 

disgusting. #BitchBye #RHOBH” 
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5.1.4 Avundsjuka  
Avundsjuka uttrycks ofta gömt under ett helt annat tema, som förlöjligande eller ironi, eller så 

höjer personen sig själv över deltagarens rikedom genom att säga något liknande: ”trots att jag 

inte är rik så är jag en så mycket bättre människa än …”. Grunden i avundsjukan är ett uttryck 

där tittaren visar avund över de materiella, kroppsliga eller känslomässiga tillgångar 

deltagarna i serien har. 

 

”@JakkiMac21: Sorry being paid millions and traveling around the world took time away 

from your horses. Can I have your problems? #RHOBH” 

5.1.5 Irritation 
Irritation är nära ilska men inte riktigt lika intensivt i sitt uttryck, mer en frustration över en 

deltagare som ofta uttrycks som ett ifrågasättande kring en deltagares beteende eller reaktion 

till en händelse i serien.  

 

”@Porterhouse1974: You can’t act batshit crazy for the world to see and get mad when 

someone thinks something is wrong with you #KimRichards #RHOBH” 

 

”@mexican_bonita: Omg Yolanda, i like you, but do you expect an invitation to whatever 

Lisa does? #RHOBH give it a rest” 

5.1.6 Ilska 
Ilska är nära hat men inte fullt lika kraftfullt i ordvalen, oftast en omedelbar reaktion i form av 

en uppmaning till en deltagare, t ex:  

 

”@ramonamigo67: News for u @BrandiGlanville Lisa doesn’t want or need u!!! Brainless 

idiot #rhobh” 

 

5.1.7 Hat 
Hat är något man när under en längre tid och kan vara aggressivt och uttrycks ofta med många 

utropstecken och hårda ord. Kommentaren återföljs ofta av någon form av skuldbeläggning 

och epitetskallande som hora eller slampa. Ibland uttrycks även en önskan om att deltagaren 

ska försvinna ur serien. 
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”@lisarinna I get u. Even think of mentioning my man’s name & I will cut your fkn guts out. 

Trust. My children/family 2. #donttestme #RHOBH” 

 

”Shut the fuck up!” ”@VillaBlancUH: @BrandiGlanville U R nasty skank. Grow up, then 

crawl back under rock @EddieCibrian left U under. @NeNeLeakes @eileen_davidson 

@Andy #RHOBH” 

5.2 Känslornas utlösare och värdeobjekt 
Vilken handling utför kvinnorna som får publiken att reagera? Vilket värdeobjekt har 

känslan? Det vill säga, vad är det för något som värdesätts i materialet och som känslan 

cirkulerar kring? Ofta knyts känslor och känslomässiga reaktioner i materialet ihop med något 

som genom sociala konventioner anses vara rätt eller fel.  

Nedan kommer att redogöras för de värdeobjekt som identifierades, det kan handla om 

föräldraskap, hur man bör bete sig när man är en förälder, allra helst mamma, eller synen på 

kvinnans ålder i relation till hennes handlande eller beteende. Det flesta värdeobjekt kretsade 

kring en moralisk grund över att vara en bra person. Ur värdeobjektet fanns ofta ett verb i 

relation till känslan eller känslorna som uttrycktes och det verbet beskrev oftast hur en känsla 

uttrycktes. Dessa verb karaktäriserades som dömande, stödjande, ironiskt, skyddande, 

medlidande, humoristiskt, förlöjligande, omtänksamt, skammande och ifrågasättande. De 

värdeobjekt som associerades till materialet var:  

5.2.1 Föräldraskap och barn 
I den här kategorin finns en inbyggd norm hur man bör bete sig som förälder, då främst som 

mamma, även om barnen inte är närvarande. Man ska uppvisa ett rent moraliskt riktigt 

beteende. Tweets där värdeobjektet handlade om föräldraskap var oftast dömande i tonen och 

publiken kunde lägga värde i deltagarnas föräldraskap trots att scenen inte hade med barn att 

göra. De med negativ klang var hårda i tonen, ibland ironiska, förlöjligande och skammande. 

Om Bravo använt sig av ironi i hur de porträtterade förhållandet mellan barnen och 

föräldrarna kunde även kommentarerna bli humoristiska i tonen men många missade humorn 

och blev fördömande och visade känslor i relation till hela scenen, inte bara föräldraskapet.  

 

”@Gingersnapps: I love moving. But I don’t have kids. Kids need stability, but that doesn’t 

really seem to be a priority to Brandi. #RHOBH”.  
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”@LiaAus1: #RHOBH Love Bravo They Show All The Bratty Little Kids Behaving At There 

Worst While Parents Are Explaining How Fabulous The Are #TooFunny” 

 

”@JakkiMac21: Is Kylie’s storyline going to be about how she doesn’t want to raise a 

spoiled brat?! Step 1, don’t take the kid on a private jet. #RHOBH” 

 

De positiva kommentarerna kunde delas in i två olika typer, den humoristiska och den 

omtänksamma, ibland till och med rådgivande. 

 

”@DebbieLafleur: @KyleRichards I wouldn’t worry about P being spoiled or a brat all kids 

are to some extent nothing wrong with that #mychildisspoiled #RHOBH” 

5.2.2 Socialt accepterat beteende 
Socialt accepterat beteende vilket innefattar all form av beteende som anses vara okej i sociala 

sammanhang. Dessa Tweets fokuserar på vad man inte gör rätt; man kastar inte drinkar i folks 

ansikten, man smyger inte omkring i buskar, man pratar inte bakom en annan persons rygg 

och man behandlar inte sina vänner illa.  

De flesta av dessa tweets var negativa i känsloyttrandet, dock inte alla och de positiva 

var då det i relation till en humoristisk scen. De negativa handlade ofta om scener där en 

deltagare betedde sig illa gentemot någon annan i serien. Ofta kombineras detta värdeobjekt 

ihop med ett annat som t ex föräldraskap, kvinnors ålder och/eller sexuellt beteende.  

 

”@AAndersenPhoto: Watching Kim and Brandi in these bushes got me lmfao!!! #RHOBH” 

 

”@Ali_Star: Seriously Brandi? We know your storyline is old but seducing your 23yr old 

removal guy smacks of desperation… #RHOBH” 

 

”@annsaidwhat: I’m confused, are they all talking sh#t about @LisaVanderpump at her 

restaurant, that they were all invited to? #RHOBH” 

5.2.3 Kvinnokroppen 
Dessa tweets handlar om hur kvinnokroppen bör se ut enligt vissa förutbestämda sociala 

normer. T ex så får deltagaren inte vara tjock eller ha hängande bröst trots att hon fött barn 

och passerat 50. Tweets innehållande värdeobjekt som kretsar kring kvinnokroppen var 
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typiskt dömande i karaktären och ofta nedlåtande och skammande.  

Känslor kring detta värdeobjekt handlade ofta om äckel och var alltid riktade till någon 

av kvinnorna i serien, direkt med @namn i texten eller indirekt med minst deras förnamn 

nämnt i texten. De hade sällan ett annat syfte än att kommentera kvinnokroppen. Några 

exempel på detta är: 

 

"@shvod: I wonder how many bras Lisa has to wear to "hold up" her huge saggy tits. 

#rhobh" 

 

"@Akwiki: Lisa Vanderpump has got som much junk in her trunk! Where did she get all that 

from?! #RHOBH" 

 

"@Jessicaaking13: Loving @BrandiGlanville's new hairstyle. But homegirl's dress is too 

small. #rhobh #RHOBHReunion #justbecauseyoucanwearitdoesntmeanyoushould" 

 

"@josiexxi: This! It really is RT @YoursBrittany: My goodness Kim's face is quite frightening 

on a smart TV. #RHOBH" 

 

Om positiva tweets med samma värdeobjekt författats så var de inte lika detaljerade och 

ofta i form av en riktad komplimang hur snygg deltagaren är. 

 

"@Computerlv3: Yolanda and her daughters are gorgeous!!!!! #RHOBH" 

 

"@donnak831: #RHOBH Kyle is looking so good this season. #Gorgeous #Kyle #RHOBH" 

5.2.4 Kvinnans ålder och accepterat beteende 
Tweets som pratar om kvinnans ålder och vad som är accepterat beteende i relation till ålder, 

detta innefattar klädsel och sexuellt beteende, hur gammal eller ung ens partner är t ex. Det 

spelar ingen roll hur ung deltagaren faktiskt ser ut att vara eftersom publiken vet den faktiska 

åldern så reagerar de därefter.  

 

”@LisAus1: #RHOBH LMAO Brandi Hooking Up With Man Child From Removals Company 

Yikes You Might Wanna Have Kept That One To Yourself” 
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5.3.5 Rikedom och pengar 
Värderingar som kretsar kring rikedom eller det motsatta till rikedom, när publiken vill 

påpeka att pengar saknas. När det gäller värde kring pengar så var publikens kommentarer 

uteslutande negativa. 

”@Ali_Star: Hmm…that’s the tiniest private jet I’ve ever seen – couldn’t Kyle have asked her 

niece @ParisHilton to borrow her Bombardier Jet? #RHOBH” 

 

”@SydneyRetires: #RHOBH Best part? Kyle talking about how they had to fly commercial 

when they were poor. Didn’t that bring tears to your eyes?” 

 

”@CBWJazzExaminer: #RHOBH I am having a hard time not wishing ill on some of these 

women. That they’re living in the lap of luxury & fame makes me ill.” 

 

Den överhängande trenden i materialet var av dömande karaktär. Så fort kvinnorna i 

serien gick utanför ramarna av vad som anses socialt accepterat så dömdes de för sitt beteende 

på Twitter. En typ av yttrande från publiken som var väldigt vanlig var där tittaren dömer ett 

beteende genom att tala om direkt till deltagaren att de gör fel och att de vet hur deltagaren 

bör sköta sitt liv. 

6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att se på hur känslor uttrycks på Twitter i relation till 

RHOBH och jag anser att det uppnåtts genom den netnografiska analys som gjorts på 

materialet i relation till frågeställningarna. 

Den första frågeställningen; ”Till vem eller vad riktar sig känslan?”, kunde 

sammanfattas så att publiken nästan uteslutande riktade känslorna direkt eller indirekt till 

seriens deltagare. 

”Vem eller vad som orsakade känslornas uppkomst och vad för beteende hos seriens 

deltagare som får publiken att reagera?” handlade främst om händelser i serien där en 

deltagares beteende kring ett värdeobjekt inte accepterades av publiken, med undantag om 

värdeobjektet kretsade kring kvinnokroppen, då var uttalanden svåra att koppla till en specifik 

händelse och det som påpekades tog över narrativet. Dessa uttalanden var ofta av negativ 

karaktär där man såg kvinnokroppen som något som borde vara perfekt, enligt tittarens 

förutbestämda sociala kriterier. Om de var positiva så handlade det ytterligare om yta som 
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kläder och hår, här kanske det hade låtit annorlunda om någon av deltagarna gått igenom t ex 

en viktminskning. 

Den tredje och sista frågeställningen, om känslan kretsade kring ett värdeobjekt eller inte 

kunde besvaras som att det oftast kunde identifieras ett värdeobjekt. Enligt de värdeobjekt 

som i analysen knöts till känslan som agerades ut på Twitter hittades fem återkommande 

teman: Föräldraskap, kvinnokroppen, kvinnors ålder, rikedom och socialt accepterat beteende. 

Det sista var ett stort värdeobjekt och kunde kombineras med andra som t ex kvinnans ålder 

för att påpeka att ett visst beteende inte är accepterat på grund av att en kvinna passerat en 

viss ålder.  

6.1 Diskussion kring forskningsfältet 

6.1.1 Känslor på Twitter 

Om vi först tittar på internet och känslor i stort så kan jag konstatera att man får, precis som 

Garde-Hansen och Gorton (2013) anser, se på Twitter som en egen emotionell kultur där 

känslor är en förlängning av användarna. Efter att ha gått igenom 125 tweets och sett att hat 

och negativa attityder dominerar innehållet så är det uppenbart att det är vardagliga uttryck i 

diskursen på Twitter. Det är vanligare med negativa kommentarer och att öppet skamma 

kvinnorna i serien än att säga något positivt om dem, vilket självklart grundar det sig i att 

reality-tv är gjort för att skapa dessa starka negativa känslor. Det är uppenbart att mediet i sig 

skapar en plattform där människor vågar vara elaka och rättframma på ett dömande och 

framfusigt sätt som de troligtvis inte skulle vara om deltagarna i serien stod framför dem.  

6.1.2 Tv och känslomässigt engagemang 
Tidigare forskning kring känslor och tv har oftast handlat om hur fiktiva tv-serier använder 

sig av olika knep för att engagera publiken emotionellt (Kavka, 2008; Hirdman, 2008; Lee & 

Moscovitz, 2013; Smit, 2013). Ang, (1985) menade att nyckeln till om publiken ansåg att en 

fiktiv serie ansågs bra eller dålig låg i hur bra tittaren var på att se till innehållet i ett större 

perspektiv och koppla det med sina egna erfarenheter. När det gäller reality-tv är hela genren 

uppbyggd kring skapandet av starka känslor men det går att se att publiken kopplar innehållet 

till sina egna liv på så sätt att de talar om det för deltagaren i serien; deras barn är också 

bortskämda, de skulle också skydda sin familj med näbbar och klor och så vidare. Det blir en 

förlängning till den tele-affektivitet som Kavka (2008) och Smit (2013) pratar om, publiken 

skapar en intimitet med deltagarna för att de känner en närhet och en omediering skapad av 

mediets konstruerade miljöer.  
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I RHOBH används videodagboken flitigt, inflätad i varje scen visas den som 

komplement till det som sker i scenen. Ofta klipps flera deltagares åsikter in om vartannat om 

det är en scen där flera deltagare befinner sig i samma situation, på så vis kan vi se konflikter 

byggas upp och kanske till och med eskalera när deltagarna öppnar sina hjärtan för publiken. 

Videodagboken används också ofta som ett ironiskt tilltal då deltagaren får beskriva 

situationen med inklippta scener där något motsatt deras åsikt visas i rörlig bild. Det ironiska 

tilltalet kan vara ett tveeggat svärd på så sätt att det kan flyga över huvudet på publiken och 

landa i agiterade, förstorade känslor. Det är ett effektivt knep för producenterna av reality-tv 

att humoristiskt peka på saker som deltagarna gör som motsäger något de tidigare sagt eller 

gjort och om publiken förstår ironin så regerar de med humor. Om de inte förstår ironin så tar 

de det sagda på orden och blir arga och uttrycker ilska och ger pekpinnar om ett mer moraliskt 

beteende.  

När det gäller kön och klass i resultatet så har klass varit en ytterst liten kategori i vad 

publiken har kommenterat, däremot så har kön spelat en lite större roll. Skeggs och Wood 

(2012) och med deras fokus på klass och kön blir deras slutsats att klass står över kön medan 

Lee och Moskovitz (2013) menar att könet står över klass på så sätt det inte spelar någon roll 

hur rik och framgångsrik en kvinna är, hon kan ändå alltid framställas som äcklig och 

motbjudande. I denna studie har publikens kommentarer kring kön och klass definitivt visat 

att kön står över klass. 

 

6.1.3 Affectual texual encounter och publiken på Twitter 
Skeggs och Woods upptäckt där de fann en affektiv kroppslig reaktion i relation till det som 

visades på tv anser jag vara applicerbar även på reaktioner på Twitter. Deras studie var i form 

av fokusgrupper där de iakttog dessa medan de tittade på reality-serier, de kunde därför iaktta 

kroppsliga reaktioner medan de skedde. I en netnografisk studie blir det svårt att göra 

detsamma men eftersom kopplingen mellan vad som händer på tv och kommentaren på 

Twitter är omedelbar kan man analysera texten och få fram samma känslomässiga respons, 

om än något begränsat i och med att Twitters medium bara tillåter 140 karaktärer. Ett bra 

exempel på detta är: 

 

”@TheOneHeLuvs: Look at them?? They’re in a BUSH for crying out loud!!?? WHYYYY? 

#RHOBH” 
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Här kan man nästan föreställa sig författaren av tweetet som håller händerna mot sidan av 

ansiktet med gapande mun i förvåning, kanske i kombination med avsmak eller glädje, det är 

svårt att utröna bara genom att läsa en text. Det centrala här handlar om hur en känslomässigt 

laddad scen eller situation, som visas på tv, får publiken att reagera omedelbart och 

känslomässigt i form av ett tweet.  

6.2 Avslutande diskussion 
De uttryckta känslorna på Twitter kretsar kring moral, att vara en bra person. Publiken dömer 

utefter sociala mönster som är accepterade men det är en envägs dom, de visar inget ur deras 

personliga liv som kan anses vara är rätt eller fel. Anledningen till att en åskådare reagerar så 

starkt och tar det på så stort allvar är just det Kavka (2008) diskuterar kring mediets form som 

något omedelbart och nära. När publiken sitter framför tvn och ser en deltagare i serien 

behandla en annan deltagare illa så är det för att de anser att de känner bägge väl, speciellt 

med tanke på att de flesta av RHOBHs deltagare har varit med i fem säsonger nu. Publiken 

”vet” hur de flesta deltagare beter sig och reagerar i de av formatets konstruerade situationer, 

och när de utför handlingar mot de andra deltagarna i serien så är det som om det är deras vän 

som får vin i ansiktet eller blir baktalad. Den naturliga reaktionen när ens vän blir illa 

behandlad är att reagera, att bli arg.  

Känslor är det centrala i reality-tv och handlingen som är helt utan manus fokuserar på 

deltagarnas känslor. Denna säsong blev extremt känslosam i och med en deltagares 

irrationella beteende då hon försökte dölja ett missbruk som hon ständigt förnekade då hon 

tidigare varit på behandlingshem för just detta. Vänskapen och ickevänskapen mellan 

deltagarna sattes på sin spets när anklagelser och försök till att hjälpa henne blev till helgalna 

scener med krossade glas och fysiska attacker. Det har varit mycket gråt och klippen till 

videodagboken visade gapande munnar av förvåning. Detta visar bara på hur effektivt reality-

tv faktiskt är och att det får publiken att uttrycka starka känslor direkt till deltagarna på 

Twitter eftersom spärrarna inte längre finns där då hat och ilska är normal diskurs på nätet.  

Med denna studie har det varit givande att bidra till forskningen kring hur känslor 

uttrycks på sociala medier i relation till reality-tv. Det har varit intressant att se att mycket av 

den tidigare forskningen i fältet bekräftar varför känslor uttrycks på ett visst sätt på just 

internet och att dessa känslor är i enighet med hur reality-tv är konstruerat för att få publiken 

att reagera känslomässigt. Vidare studier i detta ämne som vore intressant skulle vara att gå 

vidare mer på djupet och komplettera analysen av tweets med enkätfrågor, eller strukturerade 

intervjuer, till författarna av tweeten på Twitter. Detta för att undersöka hur publiken tänkte 
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när de skrev tweeten. Det vore också intressant att se hur vi i Sverige uttrycker oss på Twitter 

i relation till reality-tv och om det skiljer sig från den amerikanska publikens tweets. I 

förstadiet av denna uppsats var tanken att använda en liknande svensk reality-serie som 

underlag, men den kommenterades tyvärr inte tillräckligt mycket på Twitter för att ett adekvat 

resultat skulle bli möjligt.   
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