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Anja Hirdman
Televiserad verklighet och emotionernas betydelse

I det första svenska realityprogrammet The Real World (MTV) som sändes i
svensk television 1995, förklarar deltagarna i inledningen att: ” – Det här är
verkligheten fast på Tv”, ” – Det här handlar om vad som händer när människor
slutar göra sig till och börjar leva på riktigt”.
Idag finner vi sällan denna övertydliga betoning på det då nya med
realitygenrens verklighetsanspråk. Som tittare är vi mer eller mindre familjära
med denna hybridgenre vars gemensamma kännemärke är just anspråken på att
visa det verkliga, det autentiska. Autenticitet utmärker till stora delar dagens
kommunikationskultur – som en social, individuell och medial förtjänst.
Autenticitet värderas i våra personliga relationer till andra, i vår förmåga att vara
i kontakt med våra innersta känslor, och det är ett begrepp som avgör olika
medieutbuds trovärdighet.
I denna artikel kommer jag titta närmare på vad denna televiserade
verklighet utgörs av. Vad är det för formkonventioner som skapar det
autentiska?
Reality-tv är en bred genre som omfattar en mängd olika program om och med
så kallade ”vanliga” människor, eller, mer sällan, kända personer i ovanliga
miljöer som Stärnorna på slottet (SVT) eller Simple life (Kanal 5). Den blandar
dokumentära tekniker med redigerade dramatiseringar och innehållet kan röra
allt från tävlingar, hälsotips till hunddressyr. Realityprogram säljs numer på en
global mediemarknad och får som format sägas vara en av de största (och
billigaste) televiserade succéerna under det senaste dryga decenniet. Finalen i
amerikanska Idol 2003 hade exempelvis den största publiken i USA:s tv-historia.
Mediemogulen Rupert Murdock har även startat en egen kanal kallad ”Reality
tv”.1
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En genomgång av svenska programtablåer under två veckor januari 2008
visar att femtiofyra skilda realityserier sändes under denna period.
Benämningarna varierar mellan beteckningar som ”dokumentärserie” eller
”reportageserie” ibland används olika benämningar vid olika tillfällen för samma
program, Girls of the playboy mansion (Kanal 5) kallas exempelvis ömsom för
reportageserie, realityserie och dokusåpa. Realitygenren kan, om vi följer Anne
Jerslev, delas in i tre huvudgrupper: program baserade på autentiska
upptagningar såsom övervakning eller videor från människors privata liv (Cops
TV6; Americas funniest home videos Kanal 5); rekonstruktioner av autentiska
händelser (som den engelska Crimewatch och den amerikanska Americas most
wanted),; och den kanske största gruppen, iscensättandet av en verklighet där tv
skapar händelser.2 Det sistnämnda kan inbegripa program där man söker en
partner, en försvunnen familjemedlem eller, vilket är allt vanligare,
tävlingsprogram som ska förändra människor liv genom att göra dem till
stjärnor, erbjuda dem nya hus, nya kroppar eller modell, dans- eller
musikkontrakt. I denna sista grupp ingår alltså dokusåpaformatet som utmärks
av sin serialitet där samma personer eller samma miljö återkommer i program
som (Expedition Robinson (SVT/TV3), Baren (TV3), Villa Medusa (Kanal 5),
Club Goa TV 3) eller Paradise Hotel (TV 4) för att nämna några. Vi kan också
lägga till en fjärde, och allt populärare kategori där vardagen i olika former är
temat. I de första internationella succéerna som Survivor, Big Brother och
Temptation Island var det spektakulära ett ledmotiv. Människor filmades under
mer eller mindre extrema förhållanden: instängda i specialbyggda hus, avsatta på
öde eller exotiska öar. Numer är det istället vardagen som ramar in alltfler
program med teman som bantning, barnuppfostran, eller dess dramatik som i
Livräddarna (SVT), Kustbevakarna & SSRS (Kanal 5) Sjukhuset (TV 3). Även
de senaste svenska varianterna av dejtingprogram betonar det ordinära som i
Bonde söker fru (TV4), Ensam mamma söker (TV 3) och Frusna män söker
kärleken (Kanal 5), där några män i norrland söker efter en partner.
I reality-tv:s anspråk på att visa det ”verkliga” finns två mer eller mindre
implicita påståenden om verkligheten. Det ena är att det existerar en form av
förmedlad verklighet som är televisionen egen, en verklighet vi inte kan uppleva
någon annanstans än i tv. Det andra är att denna verklighet är mer ”verklig” än
vår omgivande fysiska miljö. Denna verklighetsdefinition beskriver inte
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relationen mellan en yttre verklighet och representationen av densamma (som är
fallet i den traditionella dokumentären), utan den handlar snarare om relationen
mellan mediet och publiken. Publiken utlovas inblickar i privata liv, att få se det
som sällan visas upp i offentligheten och inte minst, tillgång till de uppvisade
personernas äkta,, genuina känslor. I denna nya relation mellan privat och
offentligt har visualisering av ”backstage-beteenden”, för att tala med Erving
Goffman, blivit rutinmässigt mediematerial som visas upp eftersom det är där
det ”sanna” återfinns.3
Nick Couldry har pekat på hur reality-tv i ett större perspektiv
legitimerar mediers anspråk på att vara det sociala livets förmedlare.4 Det är här
den så att säga verkliga verkligheten utspelar sig, det är här vi får se beteenden
och uppträdande hos andra människor vi inte får se någon annanstans. Med
andra ord är det autentiska likställt med det intima, eller snarare med en mycket
specifik idé om det intima: med det omedelbara, med intensiva känslor och
visuellt registrerbara känslouttryck. Den televiserade verkligheten är inte längre
bara ”där ute” utan alltmer ”här inne”. Det är de mest intima processerna i våra
liv som skapar medieberättelser. Uppvisandet av en yttre ”sanning” har bytts
mot uppvisandet av en ”inre” sanning. Tv utger sig inte längre för att i först hand
vara ett öga ut mot världen som skickar tillbaka sina bilder och rapporter till
publiken.5 Idag handlar det snarare om att (re)presentera världen ”innanför”. Den
värld som utspelar sig i hemmet, i relationer, i sovrummet, vid matbordet med
barnen, eller i vårt innersta.
Formerna för denna televiserade intimitet är inte längre bara en fråga om att
avslöja intima detaljer – vilket ofta var fallet under 1990-talet, som när
folkpartiledaren Lars Leijonborg fick frågor om han rakade sitt kön i duschen –
eller närgångna intervjuer, vilka kan göras i textformat eller i radio. Det handlar
mer om hur personer visar sina reaktioner på frågor eller händelser, alltså de
känslomässiga uttryck som den medierade situationen framkallar, i intervjuer
framför kameran eller i specialdesignade rum med inbyggda kameror. Denna
form av intimitet behöver med andra ord inte vara kopplad till ett privata ämnen
och detaljer (vilket ofta är fallet i tryckt media). Det är snarare de emotionella
manifestationerna som är avgörande. Dessa känslor kan sedan vara utlösta av,
eller relaterade till, triviala och icke-intima situationer. Emotionernas relevans
kan, menar jag, ses på flera nivåer. Dels etablerar de tv:s anspråk på att visa
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publiken det autentiska. Dessutom befäster de televisionens som ett
samtidighetens eller nuets medium – tv är ”live” – på en ontologisk snarare än
på en teknisk grund. Dessa två element är vitala för den bild av sig själv som tv
vill befästa som det medium där vi möter verkligheten.

Känslornas betydelse och bedömningskulturen
Tv-mediets likhet med vardaglig interaktion ansikte-mot-ansikte – att med
rörelse och ljud visa oss händelser och personer, både i fiktiva och icke-fiktiva
berättelser – gör att utbudet till sin form, kanske mer än fallet är med något
annat medium, liknar erfarenheten vi har av direkta möten med andra människor.
Och ju mer ett medium liknar vår direkta erfarenhet, det vill säga ju mindre dess
innehåll framstår som medierat, desto mer uppskattas det som medium.6 Tv är
såsom flera påpekat ett känslomässigt och intimt medium.7 Kombinationen av
rörlig bild och ljud och fokuseringen på vardagens katastrofer och glädjeämnen
ger televisionen potential att interagera med det mänskliga psyket på ett unikt
sätt. Televisionens visuella möjligheter (närbilder, inzoomningar, klippning och
så vidare), det episodiska komponerandet av händelser där specifika delar av ett
skeende kan lyftas fram, och slutligen de känsloladdade uttrycken i tal, ljud och
bild, är distinkta kännetecken för mediets emotionella kraft.
Inom realitygenren är det ofta framkallandet av så kallade primärkänslor
hos de uppvisade personerna som ska förankra autenticiteten. De känslor som
anses vara uttryck för den direkta och mer okontrollerade impulsen. I
påannonseringar inför några av de mest framgångsrika och långlivade
programmen som Top Model (TV3, vilken i sin amerikanska tappning är inne på
sin nionde säsong), dejtingprogram Age of love (Kanal5), The Bachelor (Kanal
5) eller hälsoprogram som Du är vad du äter (TV3) och liknande, får vi
genomgående se scener med häftiga känsloutbrott; ansikten som förvrids av gråt
eller ilska, darrande läppar, snyftningar, ansikten som göms i händer och så
vidare (se bild 1). Det är ofta gråt, ilska och skam som står i centrum kanske för
att dessa känslor och deras uttryck är mer behäftade med det privata. Glädje är
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något vi är mer vana att ge utlopp för och se hos andra i det offentliga, om det
inte uttrycks via häftig gråt.
Att denna känsloregistrering är det mest centrala elementet i flertalet
program syns i hur narrativens huvudtema är scener eller situationer som just
syftar till att framkalla starka reaktioner. I tävlingsprogram och dejtingprogram
eller i liknande produktioner, är utdragna bedömningsritualer höjdpunkterna.
Kameran – och därmed våra blickar – stannar ofta upp och uppmärksammar
varje rörelse i ansiktet på den eller de som bedöms under dessa moment:
” Nu har vi bara två kvar. Någon av er kommer att få åka hem i kväll [tystnad],
Någon kommer att behöva ta farväl av de andra och packa sina saker [tystnad].
Och det är…”. (Age of love december 2007, Kanal 5). ” Någon av er två kommer
inte att gå vidare…(Top Model januari 2008,TV3). ”Den av er vars tid i rutan är
slut är [tystnad]… Susanna!” (TV-stjärnan januari 2008,SVT). Dramatiken ska
höjas av de utdragna ögonblicken och av den långa tystnaden. Och när någon av
deltagarna brister i gråt, är tydligt nära att göra det eller ser illa berörd ut, först
då går man vidare. Med andra ord när känslorna tar överhanden och inte kan
kontrolleras vilket de vanligen görs inför publik
I program som Bonde söker fru (TV 4) och Ensam mamma söker (TV 3) är
autenticiteten mer förlagd till temat än till formen, de ska bli kära ”på riktigt”. Även här
är emellertid känslorna hos de inblandade av stor vikt, inte minst hur de upplever att de
valdes bort. En av de medverkande bönderna i höstens avsnitt fick också tillsägelse från
TV4 för att han visade för lite känslor. När det gäller program där vardagen eller
kroppen ska förändras med hjälp av experter verkar det känslosamma snarare röra
glädje och lättnad över att experter (och i förlängningen tv) har löst problemen. I de
avslutande intervjuerna förklarar de medverkande ofta sin oerhörda tacksamhet, vilket
inte sällan resulterar i tårar. Allt detta ger också en ny dimension av vardagens
medialisering. Mediehändelsen är inte begränsad till det nu som visas upp i tv-rutan –
eller i kvällspressens följetonger runt olika program – utan det liv som har igångsatts
fortlöper, tv har verkligen förändrat verkligheten. Allt vanligare är också så kallade
uppföljningsprogram som visar vad som hänt sedan kamerorna första gången släckts.
I de svenska versionerna av Let´s Dance (TV 4) och Idol (TV 4) är
känsloreaktionerna på juryutlåtanden eller andra deltagares uttalanden ofta något som
det berättas om efter tv-sändningarna i kvällstidningar: om någon har känt sig sårad,
mobbad, ledsen. Den starka känslomässigheten förefaller i dessa program istället alltmer
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knytas till de direktsända finalerna inför publik och publikens reaktioner på
programmet. I finalen av Idol 2007, som sändes från den stora globenarenan i
Stockholm, ägnades en stor del av programtiden åt att förmedla och understryka
publikens känslor. Två personer med mikrofoner var placerade på olika läktare och fick
flera gånger under programmets gång frågan av programledaren hur ”stämningen” bland
publiken var. Kameran visade då upp personer som höll händer för munnen som av
stark sinnesrörelse, eller som skrek rakt ut. Även de två finalisterna fick gång på gång
svara på vad de kände inför att ”vara där” samtidigt som kameror zoomade in deras
ansikten i närbild. Betoningen på den starka känslosamheten hos alla närvarande (också
en av jurymedlemmarna brast ut i häftig gråt), skulle rama in det unika nuet vi alla
deltog i: födelsen av stjärna. Samtidigt som, paradoxalt nog, själva framförandet av
sångerna utgjorde en relativt liten del av sändningen.
Dramatiseringen under bedömningsscenerna är annars som mest
framträdande i alla de program där konkurrens är huvudtemat, som där partner
söks eller där utseende (främst hos kvinnor) ska rangordnas. Program av vilka
det finns en uppsjö; Age of Love (Kanal 5), Joe miljonären (Kanal 5), Bachelor
(Kanal 5), Bachelorette (Kanal 5), Sexy Girl (Kanal 5), Miss Popularity (TV 3),
men också i SVT:s jakt på morgondagens programledare i TV-stjärnan.
Tävlandet har långa anor som medial underhållning. Idag är tävlandet
dock ofta underställt själva bedömningsprocessen som kan vara en explicit del i
program eller en implicit del i handlingen – som i värderandet av personers
framgångar som föräldrar (Nannyakuten, Kanal 5; Supernanny, TV4; Vilda små
värstingar,TV7), makar (Par på prov, TV 3, Frufritt. SVT), bantare (Du är vad
du äter,TV 3; Biggest losers, Kanal 5), eller sexpartners (Sex inspectors, TV4;
Under täcket, TV 4+). Här finns ingen jury och publiken kan inte heller aktivt
delta och rösta ut deltagarna. Däremot är bedömandet av dem, som föräldrar,
makar eller bantare i olika situationer det element som programmen rör sig
kring.
Vad är då detta ständiga bedömande tecken på? Å ena sidan ger det i sin
explicita form publiken en känsla av direkt involvering, vilket ska stärka
identifikationen med ett visst program och få publiken att ”tune in” regelbundet,
att vara del av det som sker framför kamerorna. Å andra sidan naturaliseras
värderandet av individer och beteenden, vilket intressant nog är en direkt
motsats till den liberala doktrinen kring alla människors lika värde. Vi ska inte
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vara lika. Det är uppdelandet, indelandet, avskiljandet som är mottot, vilket även
följer en mer dramaturgisk medielogik. Situationer med offentliga bedömningar
är också utmärkta tillfällen för skapandet och uppvisandet av starka känslor hos
de som blir bedömda, känslor vilka ska upplevas som genuina reaktioner.
Enligt Ien Ang kan publikens involvering i medieberättelser förstås i termer av
vad hon kallar emotionell realism.9 Igenkännelse och identifikation med fiktiva
karaktärer byggs upp kring de olika känslostrukturer deras uppträdande framkallar hos
publiken. Den realistiska nivån är inte baserad på den yttre verklighet som visas upp
(som kan handla om oljefält, rikedom) utan snarare på att känna igen karaktärers
känsloupplevelser och erfarenheter av otrohet, skilsmässor, alkoholism eller aborter.
Den emotionella realismen ska alltså förstås som en subjektiv erfarenhet av världen hos
publiken. Inom reality-genren är den emotionella realismen däremot mer lokaliserad till
de uppvisade personernas känsloupplevelser av händelser och av andra människor. Det
kan förstås som att tyngdpunkten i befästandet av autenticitet har flyttats från
åskådarens emotionella igenkänning i händelser och performativa reaktioner på dessa,
till uppvisandet av en realistisk känslomässighet (hos de deltagande). Denna
förskjutning är dock inte enkeltydlig. Den uppvisade emotionaliteten måste uppfattas
och bedömas som autentisk, trovärdig och därför, vilket togs upp tidigare, är det främst
vad som definieras som primärkänslor som lyfts fram.
Vad som bedöms, kommenteras och värderas är samtidigt hanterandet av
jaget i en medialt skapad situation. Det uppträdande jaget som Goffman
definierade utifrån en vardagssituation människor emellan blir här ett medialt
uppträdande jag.
De uppvisade ”vanliga” personerna är med Bill Nichols ord ”social actors”, där
vad de talar om, hur de talar om det och när de ska tala är reglerat.8
Föreställningar om vad som är och vad som inte är ett privat uppträdande
förändras i takt med att gränser mellan privat och offentligt suddas ut. Det
privata jaget som är alltmer eftersökt och uppvisat i medier, måste följa vissa
konventioner och agera i enlighet med ett ”media script”. Man ska vara
känslomässigt tydlig och berätta hur man känner och vilka problem man har.

Visuell tydlighet
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Vad realityformatet ger uttryck för är en slags övergripande mediemyt om att det
verkliga är något man kan närma sig med en kamera. Efter lång tid av
diskussioner och ifrågasättande av bilders (såväl stillbilder som rörliga) status
som referenter för verkligheten, ser vi idag en återgång till idén om kameran
som förmedlare av en omedierad verklighet, en fluga på väggen som registrerar
och dokumenterar. Som mest tydligt är detta i program där övervakningsvideor
eller privatpersoners egna filmer visas upp som i Cops (TV6), Americas funniest
home videos (Kanal 5), Now see this (TV 6), Scare tactics (TV6). Men även i
program som Big Brother (Kanal5), Baren (TV3), Paradise Hotel (TV 4) och
Villa Medusa (Kanal 5), är en av grundpremisserna att kameran accepteras som
del av själva händelsen, att den inte är utanför utan innanför det som sker.
Såsom Anne Jerslev påpekar finns här samtidigt en paradox; just för att kameran
är där kan det autentiska visas upp. Kameran ska förmedla en förhöjd verklighet
– den emotionellt underliggande – genom att i närbilder förstora och tydligt
registrera de känslor som redan anses finnas där.10 Så ju tydligare kameran gör
sig påmind desto närmare kommer vi en samtida (medie)föreställning om den
”rena” seendet, det som gör att vi kan få ta del av det autentiska. Och det är
bland annat videoformen som gestaltar denna föregivet omedierade visualitet.
John Dovey diskuterar hur videokameran har skapat ett nytt visuellt språk för att
(re)presentera det privata och intima. Då videofilmandet till stor del började som
ett privat filmformat för hemmabruk (med dokumenterandet av födelsedagar och
familjehögtider) är minnet av detta privata användande del i vår upplevelse och
tolkning av videoformen när den används på tv.11 Dess koppling till amatörism
står som garant för ”sanning”. Då anspråken på att förmedla autenticitet inte
längre är beroende av en yttre verklighet utan av dokumenterandet av en inre
upplevelse hos de som visas upp, ska den vara subjektiv, känslosam och
förkroppsligad. Vi ska förstå det som en upptagning som är utanför den
institutionella tv-produktionen av händelser.
Konventionerna för den televiserade verkligheten är här alltså
motsägelsefulla; kameran ska dels ge intryck av att bara vara där, dels ska den
framkalla en mer verklig verklighet. Vi ska bli medvetna om att det vi ser
utspelas inför kameror och detta ska vara en garant för att det vi ser är
omedierade – äkta – reaktioner och beteenden. Andra tekniker som vilar på
denna, vid första ögonkastet, uppenbara paradox är ”bleeping out”, vanlig i
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amerikanska realityprogram där svordomar ersätts av ett bip-ljud, eller att
ansikten eller kroppsdelar suddas ut. Detta är dels institutionella markeringar på
en redigerad verklighet, samtidigt som det simultant betecknar det omvända – att
det vi bevittnar verkligen är den osminkade ”råa” verkligheten och därmed att
det vi ser inte är redigerat och kontrollerat.

Det omedelbaras retorik: liveness
Centralt för tv:s självförståelse är alltså idén om att man är ett ”live” medium som kan
ge publiken en omedelbar, direkt, tillgång till verkligheten. Trots att direktsändningar
alltid varit kännetecknande för tv är detta något som sker alltmer sällan. När det trots
allt sker, vilket till största delen gäller vissa sportevenemang och spelprogram som Lotto
(där olika kulor med nummer på plockas fram under 15 minuter) markeras det som
något specifikt i programtablåer, tydligt utskrivet och ibland med röd stil. Men även om
det direktsända sällan förekommer är föreställningen om att detta är vad tv levererar av
stor vikt. Idén om det direktsända är därför snarare en visuell konvention, en
bearbetning av det omedelbara vilket John Caldwell kallar ”liveness, eller televisualitet
och vilket John Ellis refererar till som ”the rhetoric of liveness”.12 ”Liveness” utgörs av
en estetik där bildeffekter ska skapa intryck av en direkt förmedlad verklighet och detta
görs till största delen genom att fokusera på intensitet och starka emotioner. I en
förlängning av detta resonemang menar Jerslev att man förstå det som att denna estetik
kompenserar för tv:s minskade live-utbud och vars syfte är att iscensätta det som alltid
varit direktsändningens kärna; nuet.13
Realityformatet är bara ytterst sällan ”live” i betydelsen direktsänt. Hur skapar
man då intrycken av det vi ser pågår nu? Jag talade tidigare om ett slags ontologiskt nu
inom denna genre. I iscensättandet av händelser och situationer som ska framkalla
intensiva och autentiska känsloreaktioner, konstrueras en specifik form av
omedelbarhet: det omedelbara i känslan som visas upp. Det är alltså inte rumslig
omedelbarhet utan snarare kroppslig som förankrar nuet som en dimension av det
direkta. I registrerandet av överväldigande känslor återfinns ett förlängt nu, ett
kvarhållande av en upplevelse. Behovet av det intensiva för att ge intryck av en direkt
uppvisad verklighet får denna liveness att snarare liknas vid en ”alive-ness”. De
kroppsliga affekterna, både hos de personer som visas upp och i de förnimmelser
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tittaren kan få av att vara ögonvittne till dem, gör att publiken ska kunna känna att de
följer ett skeende inifrån, när det utspelar sig. Och detta skapar en kroppslig (ontologisk)
nu-upplevelse. Försöken att få realityprogram att framstå som live-händelser sker på
flera plan. Uttalande från programledare att ”alla tittar nu”, ”detta är vad vi alla har
väntat på” som ofta förekommer innan utröstningsceremonier, visar just tv:s ideologi
som om det direktas förmedlare. Den omgivande pressbevakningen av vissa program
bidrar också till att behandla dem, och det som utspelar sig, som om det vore
dagsaktuella nyheter.

Den allvetande tittaren
Hur kan man då förstå denna televiserade känslosamhet utifrån ett
publikperspektiv? Vår förtjusning i tv mediet – vilken knappast kan underskattas
om vi betänker att nästan alla hushåll i västerlandet äger en eller flera tvapparater – kan bland annat kopplas till den form av seende som vi erbjuds.15 I
vår vardag är synen kopplad till våra fysiska möjligheter. Vi kan inte se längre
än en viss sträcka, vi är beroende av var vi är och hur omgivningarna är (för
mörkt för att se exempelvis). Vad vi ser är vad som finns inom vårt synfält här
och nu och dem vi ser kan (i de flesta fall) se oss. Men i tv är synlighet
frikopplad från rum och tid. Det krävs inte att vi är på samma plats vid samma
tid med dem vi ser eller som de händelser vi tar del av.16 Den medierade
synligheten är inte heller ömsesidig eftersom vi ser utan att själva bli iakttagna.
Vi får, utan att skämmas, titta närgånget, låta blicken vila på kroppar och
ansikten. Vi kan i lugn och ro studera andra utan att fundera på hur vi själva ser
ut eller vilken information vi avger med kroppsgester. Denna
envägskommunikation medför alltså att vi slipper den självmedvetenhet som är
oundviklig vid fysiska möten. På samma gång erbjuds vi inblickar i andra
människors känslor inför sin vardag med relationsproblem, sexuella
tillkortakommanden, rädslor och fobier eller får ta del av deras intima
”förtroenden”.
Det sistnämnda är som mest framträdande i en annan av reality-genrens
utmärkande formkonventioner: videodagboken. I dess rena form ser personer rakt in
kameran, rakt på oss och berättar om sina känslor inför andra personer och händelser i
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programmen. Producenter och kamerateam kan lika gärna vara borta – känslan av
amatörism, av att det som visas sker utan mellanhänder och redigering ska vara
framträdande. Det är naturligtvis också dessa moment som mest av allt ska likna en
ansikte-mot-ansikte situation.
Den direkta blickadresseringen var tidigare förbehållet tv-mediet självt. Det har
varit programledare, hallåor eller väderpresentatörer som fått privilegiet att blicka rakt
ut mot oss.17 Detta direkta blicktilltal kan både ses som tecken på auktoritet hos tvmediet som kontextualiserar, förklarar och ramar in det vi får se, och som uttryck för
familjaritet och intimitet. I den första säsongen av The Real World introduceras
momentet med att tala rakt in i kameran, redan i seriens andra program. En av
deltagarna går in i speciellt rum, hasar ner i en fåtölj och tittar nedåt, eftersom kameran
är placerad något lägre. Vi får veta att detta kallas ”pannrummet” och att man här ”kan
förklara sina tankar”. Även i Big Brother finns ett avskilt rum med ett eget namn där
intrycket av ett bekännelse understryks av deltagarnas egen benämning på rummet som
”bikten”. Ett tecken på att videodagboken är ett unikt moment är också att det förklaras
vara just ett annat rum utanför den ”värld” som resten av programmet utspelas i.
Det är en specifik typ av tal som levereras här som rör känslor och reaktioner
som de andra deltagarna inte känner till. Detta förtroende-tal blir därmed en televiserad
ritual där transparens – det genomskinliga och uppenbara – är centralt för vår
upplevelse. I denna, ibland nästan viskande, intima sekvens, ska vi som tittare förstå att
vi inte bara får privat utan framförallt privilegierad information. Vi får kunskap som de
andra deltagarna i programmet inte har tillgång till. Detta tal syftar alltså till att ge oss
som publik en omnipotent känsloöverblick: bara vi vet vad de olika personerna
egentligen känner och anser. Det autentiska vilar inte här på de ofrivilliga känslornas
utlopp, även om det ofta händer att personer börjar gråta när de berättar om vad som
känns svårt och varför. Autenticiteten är mer förankrad i det förtroliga talet och i vad de
talar om.
Formerna för videodagboken ser olika ut inom olika program. I mer tydligt redigerade
program används inte videodagboken. Istället återfinns här en typ av kvasiintervju som
följer mer traditionella visuella konventioner där man inte tittar rakt in i kameran. Själva
talet är emellertid detsamma och rör känslor inför andra – såsom i Bonde söker fru och
Ensam mamma söker – eller känslor inför det egna jaget, vilket är vanligt i
bantningsprogram där ordet ”skämmas” återkommer gång på gång.
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Vare sig det är i formen av videodagbok eller kvasiintervjuer ska detta moment
ge intryck av att erbjuda publiken en unik inblick i de talandes känsloliv. En vanlig
teknik, som understryker att det vi får höra är just privilegierad information är
tillbakablickandet. Inklipp från redan utspelade händelser visas upp och blir
kommenterande. Detta är särskilt vanligt i kvasiintervjun:” De visade ingen spontanitet.
Jag ville inte gå ut med någon av dem”, förklarar exempelvis en av kvinnorna i Ensam
mamma söker (oktober 2007), samtidigt som vi får en återblick på hur hon sitter och
skrattar med fem män på en picknick. Vi får alltså se vad personen gjorde och sa inför
andra och simultant veta vad deras ”egentliga” känslor var. Det är också i dessa
sekvenser som explicita reaktioner från tittare oftast sker. I publikstudier har det
konstaterats att detta är tillfällen då uppträdanden värderas och kommenteras som mest.
Som betraktare söker man under dessa sekvenser efter tecken på autenticitet hos
personen i fråga, tecken på att de är uppriktiga och verkligen sig själva. Ett sätt är bland
annat att bedöma autenticiteten i känslorna som de säger sig känna och vad de uttrycker
med sitt kroppsspråk.18
Rollen som ögonvittnen till vad som ska uppfattas som privata känslomässiga
inre eller yttre dramer, ska naturligtvis framkalla någon form av känslorespons från
publiken.
Om primärkänslor hos de som visas upp premieras inom flertalet realityprogram kan
publikens respons kanske snarare förstås som sekundärkänslor. Sekundärkänslor är de
som inträder efter att den första direkta känslan, själva meddelandet och situationen har
tagits in och alltså sätter upplevelser i ett större sammanhang.19 Enligt Cho med flera
kan detta förklara hur en publiks reaktioner på mediebudskap kan gå från negativ till
positiv. I deras studie av hur människor reagerade på press och tv i samband med
attacken mot World Trade Center 2001, kunde skakande och hemska bilder, vilka gav
en första direkt negativ känsla, i slutändan resultera i mer positiva känslor såsom
stolthet och gemenskap (då den bredare kontexten till exempel var att så många hjälptes
åt med räddningsarbetet).20 De tidigare diskussionerna kring reality-tv som en form av
offentlig förnedring för de inblandade, har bytts mot andra och kanske sekundära
aspekter. Visst kan det vara förödmjukande att bryta samman, gråta eller låta sin
överviktiga kropp visas upp och diskuteras i minsta beståndsdel. Samtidigt blir deltagare
faktiskt smalare, de blir bättre i sängen, de får lugnare barn och de blir berömda
(åtminstone för en kort tid) och så vidare.
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En annan aspekt av sekundärkänsla hos publiken kan ses i den upplevelse av
genomskinlig uppenbarhet – transparans – som förtroende-talet kan locka med. I fiktiva
program klingar den emotionella realismen tillbaka på publikens subjektiva
erfarenhetsvärld för att så skapa känslor av igenkänning. I realityprogram är frågan om
igenkänning mer komplex. Vårt behov av att få veta vad andra människor faktiskt
känner inför andra och inför olika situationer med andra människor verkar bara öka.
Utlovandet av denna insikt, snarare än gemenskap eller identifikation med den som
talar, tror jag är en bidragande orsak till realityformatets framgång. I vår alltmer
narcissistiskt präglade kultur alstras ett allt större intresse av att få veta hur andra
uppfattar och bedömer oss. I förtroende-talet får vi tillgång till (eller illusionen av) en
typ av kunskap som kan vara nästan omöjlig att uppnå i vår vardagliga interaktion med
andra. Förhållande och relationer till andra kan upplevas som både problematiska,
hotande och lockande såväl på arbetsplatser som i hemmet, med vänner, partners,
föräldrar – inte minst frågan om graden av autenticitet – är hon/han verkligen uppriktig
om sina känslor; vad tycker de egentligen; vad säger de när jag inte där? Det
”uppriktiga” talandet om ”sanna” känslor inför andra säger sig erbjuda oss en unik
inblick i hur människor verkligen uppfattar varandra. Det ”uppriktiga” talandet om
”sanna” känslor inför andra lockar oss med en inblick i mellanmänskliga relationer och
interaktioner.

Kroppslig autenticitet?
För att förstå den ökade medialiseringen av vardagslivet och det ökade självutlämnandet
av ett privat jag i medier, bör vi som Couldry påpekar, fråga oss varför medier antas
vara ett område där det faller sig ”naturligt” att visa upp sidor av själv och känslor som
man annars inte visar offentlig (eller bara för vissa utvalda personer).14 Utvecklingen
mot det vardagliga som tema legitimerar tv:s anspråk på att vara det sociala livets arena
a priori genom att alltmer gripa in och förändra människors privata och social liv:
erbjuda nya partners, nya hus, nya kroppar, nya arbetsmöjligheter och mer hanterliga
barn. Tv vill visa att man har makten att förändra individers liv, att man kan gripa in och
uppfylla diverse drömmar – men bara i utbyte mot att det känslosamma jaget spelas upp.
En mer teknologisk förklaring på känslosamhetens betydelse är tv-mediets likhet
med mänsklig interaktion, dess förmåga att kunna gå närmare och lyfta fram
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känslouttryck. Det här är vad tv gör därför att tv kan göra det. Men det finns också en
sociokulturell nivå som kan förklara varför det intima tar sig de uttryck det gör i vår
samtid. Den televiserade intimiteten rör, som tagits upp ovan, mer än bara intima frågor
och ämnen. Betoningen på människors känslomässiga reaktioner och upplevelser
reflekterar inte bara en kulturell samtida ” hunger for reality”, utan sökandet efter en
speciell verklighet – den transparenta och tydliga. Den som är motsatsen till det dunkla
och svårtolkade. Publiken ska lockas av erbjudandet om känslomässighet och relationell
visshet, som om det finns ett behov av att göra världen, inte minst den relationella mer
gripbar och uppenbar. Enligt Jean Baudrillard har det verkliga kollapsat till en
hyperverklighet som skapar en nostalgisk längtan tillbaka till något handfast, till en
illusion om det verkliga:
When the real is no longer what it used to be, nostalgia assumes its full
meaning […] there is a panick stricken production of the real and the
referential.21
Man kan fråga sig om inte kroppen är denna nostalgis ultimata referenspunkt
inom realityformatet. Den räddas, tas om hand, utsätts för fysiska eller
psykiska påfrestningar, uttrycker starka emotioner eller förändras – kirurgiskt,
viktmässigt eller stilmässigt – något som i sin tur ofta leder till starka känslor
hos personen i fråga.
Här ser vi en återgång till det autentiska på en mer empirisk nivå. Men detta sker
inte genom hänvisandet till en offentlig ”sann” verklighet i första hand, utan till
autenticitet i de känslouttryck vi ser. Den televiserade verkligheten blir alltså i allt högre
grad en känslomässigt uppvisad verklighet. Och detta är en form av autenticitet som
legitimeras med hjälp av kroppen. I ljuset av en hotande framtidsbild, av en alltmer
hyperteknologisk miljö får kroppen en nostalgisk funktion som referenten par
excellence för det verkliga, det handfasta, det som alltid funnits, det vi alltid bär med
oss.
Idén om kroppens och känslans sanning är som starkast när det gäller
primärkänslor eftersom de i viss mån kan förstås som ofrivilliga i mediala
sammanhang; vi vill inte gärna gråta eller skrika offentligt. När detta görs, och
inte minst inför tv-kameror, blir det ett bevis för den äkta, genuina känslan som
inte kan kontrolleras eller förställas. Det finns en lång västerländsk tradition av
att binda känslor till kaos och till avsaknad av kontroll – till den ickekontrollerade kroppen. I det perspektivet är känslor tecken för det som hotar
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utmana och bryta en existerande ordning både i individen och i samhället. I
reality-genren placeras emellertid emotionalitet i en kontrollerad form, då den
inramas av institutionella konventioner som omger sändningar och som
upprätthåller den symboliska ordningen. Det gör att vi kan inta positionen som
distanserade ögonvittnen till känsloutbrott. De drar inte in oss, de kräver ingen
respons från oss, vi kan gå därifrån. Det enda som kvarstår av osäkerhet är vem
som ska vinna, hitta en partner och om de känslor vi ser förefaller ”äkta” eller
inte.
I rollen som den privata världens dramaturg levererar tv en psykosocial
känslokultur som låter oss bevittna starka känsloscener, socialt obehagliga situationer
som utröstningar och offentliga negativa omdömen, som erbjuder oss illusionen av en
känslomässig panoptikonposition. All denna mediala känslostimulans, i och framför tvskärmen, syftar i slutänden till att upprätthålla televisionens plats som verklighetens
medium i våra liv. På samma gång som verkligheten alltmer förklaras bestå av
individuella känsloupplevelser eller som TV3 deklarerar ”vårens starkaste känslor hittar
du på TV3”. Vad denna ”theather of intimacy”, för att låna Doveys ord, kompenserar
för i den moderna västerländska människans liv kan man fråga sig.
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