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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ och delvis kvantitativ studie med syftet att analysera konsumistiska 

tendenser i den amerikanska realityserien The Hills utifrån Zygmunt Baumans teorier om 

konsumtion och konsumism. Frågeställningen lyder: manifesteras en konsumistisk livsstil i 

The Hills och i så fall hur?  

Av de drygt 100 avsnitt som finns av The Hills valde vi 18 stycken, tre avsnitt per säsong, att 

analysera. Analysmetoden inspireras av bland annat Susanna Hornig Priests bok Doing media 

research: an introduction om kvalitativ innehållsanalys och vi har sedan använt oss av delar 

från de olika teoriavsnitten. I vår kvantitativa analys har vi använt oss av en tabell som visar 

hur många minuter och sekunder per avsnitt som spenderas i en viss miljö. 

I slutdiskussionen diskuterar vi fritt kring The Hills och hur konsumtion och konsumism 

yttrar sig i serien. Vårt slutresultat är slutligen att serien egentligen inte skildrar konsumtion 

men konsumism och förmedlar i sin tur konsumistiska ideal till sina tittare (konsumenter).  
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1 Inledning 

”It’s just a possession” säger Spencer när Heidis väska blir förstörd på deras ”rehearsal 

dinner”. Detta scenario utspelar sig mellan två av huvudpersonerna i den femte säsongen av 

den amerikanska realityserien The Hills. I dagens samhälle har inte ägodelar något större 

värde än att de är utbytbara, vilket till och med tar sig uttryck i realityserier som The Hills. 

Många av dagens realityserier skildrar vackra människor i en glamourös ”drömvärld”, 

serierna förmedlar en livsstil som alla vill, eller borde vilja, ta del av. Men vad händer med 

alla de som inte har möjlighet att delta i denna idealistiska drömvärld? Vår uppfattning är att 

konsumtion är en stor och viktig del av The Hills och vi undrar vad det ger för signaler till 

tittarna – uppmanas tittarna rent av till konsumtion? 

 

2 Bakgrund 

I ett tidigt skede i vårt uppsatsarbete fann vi artikeln ”From Kid Nation to Caste Nation: 

Mobility, Privilege, and the Paradox of Class on Reality Television” av Mike Meloy.  

I artikeln skriver Meloy att realityserier är ett försök till att koppla samman personlig identitet 

och kollektiv identitet via konsumtion, tittaren kan inte delta i serien själv, men genom att titta 

på TV och köpa produkter relaterade till serien kan man känna en tillhörighet och uppleva en 

förflyttning förbi förutfattade klassgränser.  

 

Meloy hävdar att själva existensen av TV-program som exempelvis The Hills, tyder på att den 

amerikanska publiken inte bara är besatt av ungdomskultur utan även av att få insyn  

i överklassen – eliten. Realityserier erbjuder vaga, enligt författaren falska (artificiella), löften 

om lyx och andra privilegier och det framstår som att det viktigaste för att uppnå status inte är 

vad du gör – producerar – utan hur du konsumerar och därigenom uppfattas rent socialt. 

Många realityserier kretsar kring överklassens konsumtion och fritidsaktiviteter. De handlar  

i första hand om glamourösa fester, extravaganta bröllop och dyra skönhetsoperationer. 

Realityserier signalerar att det enda skälet till att arbeta är att få obegränsade möjligheter att 

spendera pengar, det vill säga konsumera.
1
 Produktionsbolagen uppmanar även tittarna att 

delta på olika sätt. De flesta produktioner har hemsidor där man kan göra quiz som ”Vem av 

                                                 
1
 Meloy, Mike, ”From Kid Nation to Caste Nation: Mobility, Privilege, and the Paradox of Class on Reality 

Television”  
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huvudpersonerna är du mest lik?” men även köpa produkter som på ett eller annat sätt är 

relaterade till programmet, såsom kläder, väskor och smycken. Denna iakttagelse tyckte vi var 

intressant och vi bestämde oss för att titta närmare på fenomenet realityserier i relation till 

konsumtion. 

 

Till denna uppsats har vi valt att analysera realityserien The Hills. Det råder något delade 

meningar om The Hills ska betraktas som en renodlad realityserie eller rent av en dramaserie, 

detta då det ryktas att programmet inte skildrar verkligheten utan är manusstyrt och 

huvudpersonerna skådespelare. Detta är emellertid inte något som bekräftats av seriens 

producenter. Mer om det skriver vi i kapitel ”8.1 The Hills”. Vi har dock valt att kalla The 

Hills för en realityserie då serien använder sig av ett realityformat, även om den på många sätt 

påminner om vanliga såpoperor i sin berättarteknik. 

 

The Hills är en så kallad spin-off på realityserien Laguna Beach och vi får följa 

huvudpersonen Lauren Conrad och hennes vänner när hon flyttar till Los Angeles. Lauren 

agerar också berättarröst i början av varje avsnitt. Från början kretsade serien kring Lauren 

och hennes vän Heidi samt två nya vänner: Audrina och Whitney, men Whitney hoppade av 

efter säsong fyra och Lauren själv slutade i säsong fem. Nya huvudpersoner tillkom och 

Lauren ersattes av Kristin Cavallari (känd från serien Laguna Beach) som även övertog 

berättarrösten. En mer utförlig beskrivning av serien och dess hemsida et cetera finns att läsa  

i början av vårt analysavsnitt. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera konsumistiska tendenser i den amerikanska 

realityserien The Hills utifrån Zygmunt Baumans teorier om konsumtion. Vi avser att lyfta 

fram eventuella uppmaningar till konsumtion som figurerar i och kring serien – vilken bild av 

konsumtion förmedlas egentligen till tittarna? Vi tror att vår granskning kommer resultera  

i flertalet exempel där tittarna (tillika konsumenterna) direkt eller indirekt uppmanas att 

konsumera. Vi anser att ämnet är intressant då dessa uppmaningar inte alltid uppfattas av 

tittarna, och vi vill med denna uppsats skapa en medvetenhet kring fenomenet. För att smalna 

av vårt undersökningsområde har vi valt att studera vilket innehåll The Hills har (det vill säga 

scener, karaktärer och miljöer) för att besvara följande frågeställning:  
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 Manifesteras en konsumistisk livsstil i The Hills och i så fall hur? 

 

4 Disposition 

I denna uppsats har vi valt att börja med att redogöra för vår teori då detta är avgörande för 

vår senare analys. Därefter följer tidigare forskning som även den ger en teoretisk bild av 

forskningsfältet. Material och metod har vi valt att skriva ihop i samma kapitel då materialet 

och de analysmetoder vi använder flyter samman. Sedan följer vår analys samt slutdiskussion, 

där vi diskuterar mer fritt kring The Hills och dess konsumistiska tendenser.  

 

5 Teori 

Detta är en studie av hur ett samtida sätt att se på världen genomsyras av vår relation till 

konsumtionssamhället. En studie av just konsumtionssamhället är i sig inget nytt, men ett 

”nytt” område som kan studeras ur ett konsumtionsperspektiv är realityserier som vi anser 

speglar vår samtid och på så vis även dokumenterar hur konsumismen i samhället yttrar sig. 

 

I Konsumtionsliv ger Zygmunt Bauman en bild av dagens konsumtionssamhälle genom att 

skildra olika sidor av vår samtid och dess ändlösa strävan efter förnyelse. I vad Bauman 

beskriver som vårt ”flytande” samhälle förändras relationer och identiteter ständigt och såväl 

människorna (konsumenterna) som själva konsumtionssamhället är konstant otillfredsställda 

och på oavbruten jakt efter nästa ”nyhet”. Detta är tecken på att vi lever i en vad Bauman 

kallar ”nukultur”.  

 

5.1 Människor som varor 

Inledningsvis skriver Bauman om just det fenomen som denna uppsats avser att behandla, 

nämligen realityserier, men även det offentliga livet på Internet. Han skriver om behovet att 

offentligt visa upp det ”inre jaget” men anser att denna drift egentligen inte är åldersrelaterad 

(detta behov brukar ofta tillskrivas tonåringar) utan dessa tonåringar är barn av sin tid, 

uppvuxna i ett samhälle – ”bekännelsesamhället” – där gränsen mellan det privata och det 

offentliga utplånats. I detta bekännelsesamhälle är det en skyldighet såväl som dygd att 
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offentligt exponera det privata, och det finns inte någon som kan kontrollera vad som sker.
2
 

Bauman skriver om det samhälle där människor som på ytan är väldigt olika (olika åldrar, 

bakgrund och intressen):  

 

[Människor] lockas, drivs eller tvingas till att lansera en attraktiv och begärlig 

vara och därmed till att anstränga sig så mycket de kan och med hjälp av de bästa 

medel som står till deras förfogande för att öka marknadsvärdet på det de säljer.  

Och den vara de uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja är sig själva.
3
 

 

Med andra ord är människan både den som ska marknadsföra och sälja en vara, men också 

den vara hon ska marknadsföra och sälja. Enskilda människor måste nu vara uppmärksamma 

på vilken efterfrågan det finns och hur de ska attrahera sina kunder.
4
  

 

”Konsumtionssamhället”, menar Bauman, består av en väv av mellanmänskliga relationer där 

byggstenarna består av mötet mellan de ”potentiella konsumenternas möten med de 

potentiella föremålen för deras konsumtion”.
5
 Det som skiljer konsumtionssamhället från 

andra slags samhällen, hävdar Bauman, är upplösningen av de gränser som annars brukar 

skilja på varorna (saker att konsumera) och deras konsumenter (människor som ska 

konsumera dem).
6
 Att konsumenterna förvandlas till varor är enligt författaren det tydligaste 

kännetecknet hos konsumtionssamhället.
7
 Ett exempel på hur människor blivit varor är 

deltagarna i och konsumtionen av realityserier. I sin bok tar Bauman upp drivkraften att bli 

berömd, något som på många sätt utmärker konsumtionssamhället. Författaren skriver att det 

bakom önskan att blir berömd finns en dröm om att vara en av de varor i konsumtions-

samhället som sticker ut, som är eftersträvansvärd, omtalad och åtrådd. Att vara en vara som 

inte kan ignoreras eller avfärdas, en vara som inte tillhör den anonyma, grå massan.
8
  

 

                                                 
2
 Bauman, Zygmunt, Konsumtionsliv (2007), s. 10 

3
 Bauman, s. 13 

4
 Ibid 

5
 Ibid, s. 18 

6
 Ibid, s. 19 

7
 Ibid, s. 19 

8
 Ibid, s. 20f 
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5.2 Konsumtion VS. konsumism 

Konsumtion är enligt Bauman något vi gör på ett rutinmässigt sätt, utan att vare sig planera 

eller reflektera över det. Författaren ser konsumtion som ”en ofrånkomlig aspekt av livet”.
9
 

Men samhället har efter en ”konsumistisk revolution” gjort en övergång från konsumtion till 

”konsumism”. Med konsumism menas ett samhälle där konsumtion blivit en så central del av 

människors liv att den till och med blivit meningen med livet.
10

 Den största skillnaden mellan 

konsumtion och konsumism är att konsumtion är en egenskap och sysselsättning hos den 

enskilda individen, medan konsumism är en egenskap hos samhället.
11

 Vidare skriver 

Bauman att när konsumtionen övertar den viktiga betydelse som arbetet tidigare hade  

i produktionssamhället, inträffar konsumismen. Konsumismen är ett slags ”socialt 

arrangemang” som inträffar när vardagliga och permanenta behov och begär förvandlas till 

”den viktigaste drivkraften i samhället”.
12

 Denna kraft påverkar allt ifrån klassindelning till 

den individuella såväl som den kollektiva identiteten.  

 

Bauman menar att på alla varumarknader gäller samma regler: marknadspriset måste 

”uppmärksammas, observeras och beräknas i individens livssträvanden.”
13

 Varje vara som 

finns på marknaden ska köpas av en konsument, men detta kan bara ske om konsumenten fått 

ett löfte om att varan kommer att tillfredsställa dennes begär. Utöver det krävs även att 

konsumenten är villig att betala priset, vilket avgörs beroende på hur övertygande löftet är 

samt hur gärna konsumenten vill ha just den här varan.
14

  

 

Det finns en tes om att människor bara vill tillskansa sig och äga saker som värderas utifrån 

”det välbefinnande och/eller den aktning som de förväntas skänka åt sina ägare.”
15

 Bauman är 

dock tveksam om detta påstående är riktigt. Förr, när vi hade ett produktionssamhälle, var det 

enligt Bauman den långsiktiga säkerheten som upplevdes tillfredsställande. Den ”omedelbara 

njutningen”, den tillfredsställelse som i dag är den högst primära, tycktes signalera lättsinne 

och synd.
16

 Men konsumtionssamhället är flyktigt, anser Bauman, i en konsumtionskultur 

saknas tron på lång hållbarhet och samlande. Han skriver: ”Det ”konsumistiska syndromet” 

                                                 
9
 Bauman, s. 33 

10
 Ibid, s. 34 

11
 Ibid, s. 36 

12
 Ibid, s. 36 

13
 Ibid, s. 17 

14
 Ibid, s. 18 

15
 Ibid, s. 37 

16
 Ibid, s. 38 
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handlar helt och hållet om snabbhet, övermått och slöseri.”
17

 Författaren hävdar vidare att det 

”konsumistiska sättet att hantera missnöje är att göra sig av med de objekt som framkallar 

missnöjet”
18

 I konsumtionssamhället anses varaktighet vara något dåligt och det som är 

gammalt är föråldrat och bör slängas.
19

 

 

Konsumtionskulturen är det sätt på vilket medlemmarna av konsumtionssamhället tror sig 

uppträda rätt och riktigt. Konsumtionssamhället är i stället ett samhälle som främjar och 

underlättar en konsumistisk livsstil/kultur och ogillar alla andra former av kulturer; att 

underkasta sig en konsumistisk livsstil är det enda rätta valet. Utan den livsstilen är det 

dessutom omöjligt att bli medlem i konsumtionssamhället.
20

 Men det är inte bara bejakandet 

av den konsumistiska kulturen som gör människor till fullgoda medlemmar  

i konsumtionssamhället, utan det är först när man omfamnar kravet på (eller som Bauman 

skriver – egenskapen) att både vara konsument och konsumtionsvara, det är då man blivit en 

värdig medlem i det flytande samhälle där konsumtion är viktigast.
21

  

 

5.3 Lycka och individualisering 

I dagens konsumtionssamhälle finns det helt nya värden jämfört med tidigare samhällen. Det 

kanske mest noterbara är att det mest eftersträvansvärda är ett lyckligt liv. Bauman hävdar att 

konsumtionssamhället är ensamt i historien om att faktiskt utlova lycka – både på lång och 

kort sikt. Enligt författaren står hela samhället och faller med om folket är lyckligt eller inte – 

lycka är lika med framgång och olycka likställs med misslyckande. Olycka är något som inte 

tolereras i konsumtionssamhället och Bauman beskriver olyckan som ett ”straffbart brott” 

eller möjligen en ”syndig avvikelse”, och den olycklige har ingen möjlighet att bli en 

fullvärdig medlem av samhället.
22

 

 

Strävan efter att omskapa sig själv, födas på nytt, är signifikativt för konsumtionssamhället. 

Konsumenten handlar för att kunna förnya sin identitet och om detta skriver Bauman: ”[d]en 

mogne och fullt utvecklade konsumentens livsstrategi sveps kring visioner av ”nya 

gryningar”.”
23

 Det kan anas en viss bitterhet i Baumans skildring av vårt flytande moderna 

                                                 
17

 Bauman, s. 98 
18

 Ibid, s. 29 
19

 Ibid 
20

 Ibid, s. 63 
21

 Ibid, s. 67 
22

 Ibid, s. 54 
23

 Ibid, s. 59 
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samhälle: författaren likställer samhällsutopier med kollektiva företag som ”kräver solidaritet 

och samarbete” och ser dem båda gå samma dystra öde till mötes: ”de privatiseras och 

överlåts till individernas personliga intresse och ansvar.”
24

 Bauman efterfrågar ett element  

i gryningsvisionerna som saknas – nämligen en förändring i vad han kallar ”landskapet”, 

alltså i samhället kollektivt. I konsumtionssamhället är det nämligen bara ”iakttagarens 

enskilda ståndpunkt” (alltså individens attityd) som förändras och även förväntas göra det 

(och i konsumtionssamhället är förändring lika med förbättring).
25

 I sitt resonemang om 

individualisering märks en tydlig kritik från Baumans sida, han skriver att den konsumistiska 

utopin förlorat de värden som förr var viktiga, nämligen omhändertagande och hjälpsamhet.  

I de ”privatiserade utopier” som författaren beskriver är det individualismen som styr, och den 

enskilde konsumentens behov som går före allt annat, och denne gör allt för att försvara sin 

rätt till ett ”fritt rum”. Borta är tiden då människan hjälptes åt och kollektivt byggde upp och 

förändrade, förbättrade samhället.
 26 

 

Baumans syn på konsumismen kan tolkas som att övergången från produktions-samhället till 

ett konsumtionssamhälle gjort människan egoistisk; människan ansvarar för sig själv och för 

att göra ansvarsfulla val handlar egentligen om att göra val som gynnar ens egna intressen.
27

 

Denna övergång resulterade i att ”den prometeiska utmaningen och stoltheten [gav] upphov 

till den prometeiska skammen.”
28

 I en konsumtionskultur där individen vägrar vara skyldig 

någon något (den prometeiska utmaningen) och samtidigt vara skyldig sig själv allt (den 

prometeiska stoltheten), uppkommer en skam som grundas i ett misslyckande i ”sin 

skyldighet att göra sig annorlunda (förmodligen bättre) än vad man har blivit” (den 

prometeiska skammen).
29

 Dessa begrepp kommer från den grekiske guden Prometheus som 

enligt sägnen gav människorna elden.
30

 Bauman anser att produktionssamhället var som en 

”kollektiv Prometheus”, som såg till samhällets bästa framför individens intressen. 

Konsumtions-samhället har i stället lagt ut Prometheusrollen på entreprenad till individer som 

ansvarar för att arbetet blir gjort. Bauman skriver: 

 

                                                 
24

 Bauman, s. 59 
25

 Ibid, s. 59f 
26

 Ibid, s. 60f 
27

 Ibid, s. 105 
28

 Ibid, s. 68 
29

 Ibid 
30

 http://www.ne.se/lang/prometheus/287564 



8 

 

Den prometeiska skammen är, till skillnad från den prometeiska utmaningen eller 

stoltheten, en alltigenom individuell känsla. ”Skammen” skäms aldrig, känner 

aldrig skam; skam är bara tänkbart som ett individuellt tillstånd.
31

 

 

5.4 Friheten att välja 

Bauman beskriver att civilisationen tidigare karaktäriserats som ett ”centraliserat system 

av tvång”, men efter övergången till konsumtionssamhället har en ny metod som utövas 

av konsumtionssamhället uppfunnits. Denna metod uppfanns för att ”manipulera med 

de beteendesannolikheter som krävdes för att bevara det dominanssystem som erkändes 

som samhällsordning.”
32

 Metoden går till så att samhället framställer konsumenternas 

plikt att välja som deras frihet att välja.
33

 Att göra ett val i konsumtionssamhället är, 

oavsett vilken vara du konsumerar, visserligen ens egna men samtidigt är det 

obligatoriskt att göra valet. Bauman skriver att i konsumtionskulturen står frihet och 

väljande i ett slags allt-eller-inget-förhållande; du är fri att välja, men om du inte gör ett 

val avsäger du dig även din frihet.
34

 Som ett resultat av detta är en typisk psykologisk 

åkomma för konsumtionssamhällets medlemmar känslan av skuld. Denna känsla 

grundar sig i överflödet av möjligheter som dukats upp för invånarna och som leder till 

en känsla av eller rädsla för otillräcklighet, som sedermera omvandlas till skuld.
35

  

 

5.5 De otillräckliga konsumenterna 

Det finns människor som inte har ekonomisk möjlighet att bejaka varumarknadernas 

uppmaning till konsumtion – de otillräckliga konsumenterna. Denna del av 

befolkningen, anser Bauman, har fallit offer för vad han kallar ”konsumismens 

”mångfaldiga oavsiktliga skador”.”
36

 Denna kategori människor är de som tillhör den så 

kallade underklassen. Underklassen är enligt författaren inte en homogen grupp utan 

representeras av allt från ensamstående mammor till hemlösa, alkoholister och illegala 

invandrare. Det enda som egentligen är gemensamt för denna brokiga skara är att andra 

människor inte anser att de har något existensberättigande, att andra människor tror sig 

                                                 
31

 Bauman, s. 69 
32

 Ibid, s. 86 
33

 Ibid 
34

 Ibid, s. 97 
35

 Ibid, s. 107 
36

 Ibid, s. 137 



9 

 

få det bättre om underklassen inte fanns.
37

 De fattiga är personer som 

konsumtionssamhället inte behöver. Bauman skriver att människor som inte kan 

konsumera i den takt samhället efterfrågar helt enkelt ses som en belastning.
38

 

 

I sin forskning kring konsumtion upptäcker Bauman att i konsumtionssamhället är 

svaret alltid konsumtion – oavsett hur frågan lyder. En fullgod medlem av det moderna 

samhället följer konsumtionsmarknadens minsta vink, snabbt och effektivt. Vid 

ekonomisk uppgång är konsumentens plikt att – som Bauman skriver – ”bidra till ”den 

efterfrågan som täcker utbudet””, medan hon vid lågkonjunktur förväntas konsumera 

för att samhället och marknaden ska kunna återhämta sig snabbt.
39

 Men de fattiga, de 

som inte passar in i normen som konsument, hamnar i ensamhet och hopplöshet. Då det 

inte finns någon annan gemensam nämnare hos fattiga än just avsaknaden av pengar 

skapas inte heller naturliga grupperingar hos de otillräckliga konsumenterna. Författaren 

skriver att de fattiga (och därmed oönskade och övergivna) därför förpassas till en plats 

utom synhåll, borta från gator och torg. 
40

 Bauman själv hyllar den nordiska 

socialdemokratin och menar att ett samhälle aldrig är starkare än dess svagaste länk, en 

ideologi som dagens konsumtionssamhälle inte praktiserar när de skuffar undan de som 

inte bidrar till ekonomin (det vill säga, de fattiga).
41

  

 

6 Tidigare forskning 

Då det inte gjorts någon liknande studie förut har vi som tidigare forskning valt att använda 

oss av medieteoretisk forskning inom området reality TV. För att få en teoretisk förståelse för 

fältet anser vi att det är viktigt att redovisa hur reality TV studerats tidigare. Många av de 

publikationer som ingår i tidigare forskning glider dessutom in på konsumtion, även om det 

inte är där huvudfokus ligger. Detta avsnitt är tämligen långt, men vi hävdar att det är befogat 

då det är viktigt med en bred teoretisk kännedom inför den kommande analysen. 

 

                                                 
37

 Bauman, s. 139 
38

 Ibid, s. 78 
39

 Ibid, s. 141 
40

 Ibid, s. 142 
41

 Ibid, s. 159 
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6.1 Bakgrund 

Det var i mitten av 90-talet som reality TV fick sitt stora genomslag och än i dag är det en 

oerhört populär genre. Däremot är det inte förrän nu, det senaste årtiondet, som reality TV har 

fått en så betydelsefull och stor plats inom TV-kulturen. I dag har reality TV möjlighet att på 

bästa sändningstid visa upp ett brett utbud av olika verklighetsbaserade underhållning- och 

livsstilsprogram.
42

 Mellan sommaren år 2000 och 2004 hade det bara i USA släppts över 40 

nya realityserier som alla varade i minst tre säsonger.
43

 Realityformatet har även bidragit till 

en helt ny form av kändisskap då deltagarna snarare blir kända för sin exponering än sin 

prestation.
44

 

 

En studie som gör en djupdykning på ämnet reality TV är boken Reality TV: The Work of 

Being Watched av medieforskaren Mark Andrejevic. Där förklarar Andrejevic realityserier 

som en slags demokratisering, om än en mer cynisk version av en sådan. Författaren menar att 

genom att erbjuda tittarna att delta i produktionen får producenterna å sin sida ett lönsamt 

underhållningsprogram till en förhållandevis liten penning, samtidigt kan vem som helst vara 

stjärnan i en realityserie. Detta är anledningen till varför tittarna så lätt kan identifiera sig med 

såpadeltagarna – det kunde lika väl ha varit de själva.
45

 

 

I antologin Reality Squared: Televisual Discourse on the Real skriver James Friedman att det 

redan på 1980-talet uppkom en diskussion om realityserier, och i och med att begäret efter 

realityserier ökat kraftigt sedan millennieskiftet har även debatten tilltagit. Men trots att både 

debatten kring och efterfrågan av realityserier är stor, menar Friedman att det har forskats lite 

om själva ämnet.
46

 I boken vill författaren visa på hur programmen speglar verkligheten och 

han menar att TV aldrig kan ge en fullgod bild av verkligheten, utan bara en representation av 

den.
47

 Friedman citerar Bill Nichols: ”This is indeed the world we see but it is also a world, or 

more exactly, a view of the world. It is not just any world but neither is it the only view 

possible of this one historical world”. 
48

 

 

                                                 
42

 Ouellette, L & Hay, J, Better living through reality TV (2007), s. 2 
43

 Deery, J, Reality TV as Advertainment, s. 2 
44

 Ibid, s. 28 
45

 Andrejevic, M, Reality TV: The Work of Being Watched (2004), s. 6f 
46

 Friedman, J, Reality Squared: Televisual Discourse on the Real (2002), s.1 
47

 Ibid, s. 3ff 
48

 Ibid, s. 10 
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Det finns en stark koppling mellan reality TV och dokumentärfilm. I dokumentärfilm följer 

man på ett ofta antropologiskt sätt det dagliga livet bland människor i ett avlägset samhälle 

eller land. Skillnaden mellan dessa två format, menar Andrejevic, är att då dokumentärfilm 

skildrar människors dagliga liv på en historiskt (tidsmässigt) eller geografiskt avlägsen plats, 

tar reality TV vid för att på ett dokumentärt sätt skildra livet bland människor i vår tid, i vår 

del av världen, som i sin tur får representera den typiska, det vill säga ”vanliga”, människan.
49

 

Något som både dokumentärfilm och reality TV har drabbats av är debatten om huruvida 

själva filmproduktionen på något vis påverkar äktheten (det naturliga) i det filmen vill 

porträttera. I Andrejevics bok citerar författaren producenten Craig Gilbert som anser att även 

om förutsättningarna i dokumentärer eller realityserier är fabricerade, är huvudpersonernas 

reaktioner verkliga, och därmed giltiga.
50

  

 

6.2 Historik 

I James Friedmans antologi skriver Kristen Hatch att TV-bolagen under 1950-talet 

konstruerade program där fokus låg på en vit, kristen, medelklass och där alla kunde 

definieras genom sitt förhållande till kärnfamiljen.
51

 Arild Fetveit (Friedman) tror att dagens 

realityserier uppkommit från den sovjetiske dokumentärfilmaren Dziga Vertovs försök till att 

fånga livets oväntade ögonblick och från 60-talets veritérörelse (ett sätt att skapa 

dokumentärfilm), som gav en objektiv bild av livet ”as it unfolds”.
52

 Med dagens teknik är det 

dock stundtals väldigt svårt för tittaren att se om det man ser på TV är äkta eller om skeendet 

manipulerats i redigeringen. 
53

 Under kapitlet ”Real Fiction” redogör John Caldwell 

(Friedman) för att det även i själva filmandet finns många olika knep för att få en 

”livekänsla”, exempelvis kan filmen upplevas som mer realistisk och dokumentär om 

filmkameran är skakig eller att det är dåligt fokus.
54

  

 

Det var först i början av 1990-talet som man började göra TV-serier i dokumentärformat, och 

först ut var MTV:s The Real World. Tanken med programmet var att återberätta ett skeende 

                                                 
49

 Andrejevic, s. 65 
50

 Ibid, s. 66 
51

 Hatch, K, “Daytime Politics: Kefauver, McCarthy, and the American Housewife“ I Reality squared: televisual 

discourse on the real, Friedman (red), s. 76 
52

 Fetveit, A, “Reality TV in the Digital Era: A Paradox in Visual Culture?” I Reality squared: televisual 

discourse on the real, Friedman (red), s. 123 
53

 Ibid, s. 127 
54

 Caldwell, J, “Prime-Time Fiction Theorizes the Docu-Real” I Reality squared: televisual discourse on the 

real, Friedman (red), s. 277 
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precis som det hände, utan en berättarröst eller att man skulle få se filmteamet i bild.
55

 

Formatet har sedan dess utvecklats än mer, och gränser mellan verklighet och fiktion har 

blivit allt mer flytande. Detta är tydligt i den realityserie denna uppsats avser att analysera 

(The Hills), då serierna rent bildligt vill ge sken av att vara helt ”verkliga”, men samtidigt 

använder de just berättarröster. Allt eftersom realityformatet har utvecklats har serierna också 

blivit alltmer inriktad på olika typer av konsumtion, och i dag används forumet för att allt 

ifrån marknadsföra produkter och kläder till att lansera nya artister.
56

 En av grundarna till 

MTVs realityserie The Real World, Jonathan Murray, förklarar denna utveckling med orden: 

”We took the documentary form and commercialized it”.
57

 Mer om den här typen av 

kommersialisering kan läsas under rubriken ”Marknadsföring och produktplacering”, och vi 

återkommer även till ämnet i vår analys senare i uppsatsen. 

 

6.3 Definitioner  

Begreppet reality TV tycks vara svårdefinierbart då det finns många olika idéer kring reality 

TV och dess innebörd. Cecilia Von Feilitzen, professor i medie- och kommunikations-

vetenskap, skriver i sin bok Young People, Soap Operas and Reality TV att definitionen av 

reality TV förr innebar ett porträtt av det ”äkta livet” med ”vanliga” människor. Feilitzen 

menar att vi idag är på väg bort från denna definition då försöket att fånga det verkliga livet är 

på väg mot fabricerade miljöer och karaktärer. Fokus ligger inte längre enbart på ”vanliga” 

människor utan det är kändisar som används, något som författaren menar är ett 

marknadsförings- och säljförsök. I framtiden tror Feilitzen att vi kommer få se realityserier 

som är ännu mer knutna till marknadsföring, där deltagarna kommer att visa upp olika 

produkter, bära märkeskläder et cetera.
58

 Rhona J. Berenstein (Friedman) däremot, anser att 

reality TV är dramatisk men realistisk konst designad för att tala till tittarnas hjärtan, tankar 

och plånböcker.
59

 Fetveit (Friedman) skriver att Reality TV inte speglar verkligheten men är 

inte heller en fiktion, författaren menar att vi i stället ska se det som en representation av 

verkligheten.
60

 Även John Caldwell (Friedman) anser, precis som Feilitzen, att vi i en så 
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 Andrejevic, s. 71 
56

 Andrejevic, s. 84 
57

 Deery, s. 4 
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59
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60
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kallad fiktiv ”docurealism” aldrig får se ”vanliga” människor, utan människor som styrs av 

producenter och manus.
61

 

 

En som inte ställer sig bakom Feilitzen och Caldwells (Friedman) likartade definitioner av 

begreppet reality TV är June Deery, docent i språk, litteratur och kommunikation, som i sin 

uppsats Reality TV as advertainment skriver att begreppet reality TV innebär att ”verkliga” 

människor befinner sig i en verklig miljö och där manus inte existerar. Mark Andrejevic 

håller till viss del med Deery som också anser att en definition av reality TV kan innebära att 

man följer ”verkliga” människor och deras liv eller definieras som underhållning utan manus. 

Dock påpekar Andrejevic att man frekvent bryter mot dessa definitioner då kända 

skådespelare ofta dyker upp i kändisversionerna av realityserier. Dessutom, menar han, om 

reality TV ska definieras som underhållning utan manus inbegriper det exempelvis även sport 

och politiska debatter. Därmed anser Andrejevic att det saknas en definition av ”reality TV” 

som inbegriper samtliga realitygenrer och samtidigt utesluter andra sorters program såsom 

nyhetsprogram och dagliga spelprogram. Av den anledningen väljer han att fokusera på den 

del av reality TV som bygger på ”unscripted entertainment reliant on willing submission to 

comprehensive monitoring of the rhythm and events of daily life.”
62

 

 

Kommunikationsforskarna Laurie Ouellette och James Hay har tillsammans skrivit boken 

Better Living through Reality TV, och även i denna bok diskuteras begreppet reality TV. 

Ouellette och Hay är inne på samma spår som Andrejevic då de menar att det är ett väldigt 

brett uttryck som innehåller många olika underrubriker av program såsom; datingprogram, 

makeovers, jobbtävlingar, realityserier, livsstilsprogram et cetera. Däremot anser de att alla 

program har en gemensam nämnare och menar att programmens fokus ligger på att pröva, 

döma, ge råd till och berömma de medverkande, de ”riktiga” människornas kapacitet som 

tävlande, arbetare, familjemedlemmar, rumskamrater, patienter och konsumenter. Reality TV 

ger oss också riktlinjer om hur vi ska leva. Varje vecka kan vi genom dessa program 

exempelvis lära oss hur vi lyckas på jobbet eller vinner kärleken, hur vi ska klä oss, bete oss, 

hur vi ser över vår ekonomi och mycket, mycket mer. 
63

 Däremot är detta inget nytt fenomen, 

utan i flera årtionden har kommersiella tidningar främjat och förespråkat hälsa, rikedom, 

kärnfamiljen med mera. 
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Som tydligt kan utläsas i ovanstående text, råder det delade åsikter kring begreppet reality TV 

och dess innebörd. Detta är inget som vi i denna uppsats kommer att fördjupa oss i, däremot 

anser vi att det kan vara till vår fördel att vi är medvetna om de delade åsikterna. Att det inte 

finns en gemensam definition av vad reality TV innebär är något som vi tror kan ligga till 

grund för den förvirring som råder kring realityserier och dess autenticitet.   

 

6.4 Vad tilltalar tittaren? 

Det finns många teorier om varför realityserier blivit så populära. Tjusningen med 

realityserier är, enligt Andrejevic, löftet om en slags jämställdhet: vem som helst kan bli känd, 

men kändisar är också – om man bortser från deras stora förmögenhet – precis som vi.
64

 June 

Deery menar å sin sida att eftersom deltagarna alltid är vanliga människor ger de tittarna en 

möjlighet att drömma sig bort och upplever att även de själva kan uppnå samma kändisskap 

som deras idoler och om de mot förmodan inte skulle vilja vara kändisar känner de sig 

smickrande av uppmärksamheten som en deltagare får då de själva kan känna igen sig  

i personen.
65

 

 

När nu konsumenterna kan bli deltagare i (och även producenter av) TV-program har de tagit 

över den roll som tidigare varit några få lyckligt lottade förunnad. Detta har, menar 

Andrejevic, resulterat i att makten nu delas av folket – demokratisering (mer om det under 

rubriken ”6.6 Demokratisering”).
66

 Eller åtminstone är det vad konceptet utlovar, men frågan 

är om det verkligen är vad som skett. Andrejevic resonerar vidare och kommer fram till att 

löftet att dela makten med tittarna kanske inte har hållits. I stället har även dessa program 

iscensatt ett skådespel där deltagarna ofta är aspirerande skådespelare som är med för att 

synas och därigenom få sitt genomslag.
67

 Men numera finns det även realityserier där det är 

precis tvärtom: deltagarna kan till exempel vara kändisar vars stjärnglans falnat och som vill 

göra comeback, eller så får man följa ett popband i ett slags ”behind the scenes”-format där 

man får en inblick i kulturindustrin.
68

 Andrejevic påpekar att om realityserier gör vanliga 

människor till stjärnor, visar kändisvarianten att våra stjärnor är vanliga människor.
69
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Konsumenterna – i det här fallet tittarna – inbjuds till att sälja tillgången till deras privatliv på 

precis samma sätt som man i vanliga fall säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare. Andrejevic 

skriver: ”[i]n this respect, reality TV anticipates the exploitation of what this book describes 

as the work of being watched”.
70

 Att bli iakttagen (begreppet att bli iakttagen har vi valt som 

översättning till ”the work of being watched”) har helt plötsligt blivit ett yrke. Detta 

återkommer författaren till åtskilliga gånger i sin bok då han beskriver realityserier som ett 

uttryck för dagens övervakningssamhälle. Andrejevic ser två fördelar med den här typen av 

övervakningsbaserad underhållning: dels överlåts ”verkligheten” på sätt och vis till publiken 

genom att deltagarna fungerar som representanter för publiken – de vanliga människorna. Om 

den andra fördelen skriver han: 

 

This participation parallels the participation of the consumers in an interactive 

economy in which consumer labor is figured as the resuscitation of creative labor 

– of the possibility that, to paraphrase Marx, the product of the worker’s activity 

can also be the object of that activity.
71

 

 

Arbetet som deltagarna och tittarna utför, egentligen bara genom att vara interaktiva (till 

exempel via realityseriernas hemsidor), bidrar alltså till själva TV-programmet och 

konsumenterna fungerar som ett slags medproducenter. Detta löfte om interaktivitet, menar 

Andrejevic, signalerar att realityserier verkligen återberättar verkligheten – eller sanningen 

om man så vill; det faktum att programmen är övervakningsbaserade ger en slags garanti för 

att det som sker är autentiskt.
72

 I Reality Squared Televisiual Discourse on the Real är Rhona 

J. Berenstein (Friedman) inne på samma spår och skriver att programmet uppskattas mer om 

tittaren upplever att programmet är äkta. Han citerar Rudy Bretz som skriver följande: 

 

[…] an audience before a television screen, however, is fascinated by the actual 

and the real. The more that they can be kept conscious of the fact that the show 

they are watching is going on at that very moment in a very real place, the better 

they like it.
73
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Författaren till uppsatsen Reality TV as Advertainment, June Deery, hävdar att realityserier 

väcker fantasin om att ha full tillgång till det som vanligtvis inte visas på TV. Attraktionen 

ligger oftast i att tittaren får se ”vanliga” människor i manusfria situationer i stället för 

skådespelare i en dramatisk manusskriven händelse.
74

 För chansen att vinna pengar ger 

deltagarna i en realityserie upp sin integritet och visar medvetet och intimt upp sig själva, eller 

snarare en bild av sig själva, för den stora osynliga publiken.
75

 

 

6.5 Målgrupp 

Naturligtvis tilltalar realityserier tittarna på olika sätt beroende på kön, familj och social klass, 

men generellt sett väljer vi realityserier som reflekterar våra egna liv.
76

 I USA visas till 

exempel realityserier som skildrar livet i medel- och överklassen på bästa sändningstid, 

medan de realityserier som sänds på bästa sändningstid i England skildrar arbetarklassen.
77

 

Det är också skillnad på vilken version av verkligheten som tilltalar tittare beroende på vilken 

del av världen och kultur de kommer ifrån. Exempelvis har det mindre redigerade Big Brother 

gått bäst i Europa medan det mer redigerade Survivor tilltalar den amerikanska publiken.
78

 

 

Ju mer vi upplever programmet som äkta, desto mer gillar vi det. Då tittarna upplever 

programmet som verkligt och äkta får det som följd att deltagarna (eller skådespelarna)  

i programmet intar hemmet genom TV-rutan och tar plats som en i familjen, en vän. 

Berenstein hänvisar till Denise Mann som säger att deltagarna ofta representerar den 

samhällsklass som tittarna själva tillhör, alternativt överklassen och därmed upplevs 

deltagarna som mer autentiska vilket leder till att tittarna identifierar sig och godkänner 

deltagarna som produktförsäljare/reklampelare.
79

 

 

6.6 Demokratisering 

Som tidigare nämnts jämför Andrejevic reality TV med ett övervakningssamhälle, och där 

kommer även våra liv på Internet med i bilden. På Internet kan vi bevakas eller iakttas 

ständigt, och på det viset kan konsumenten få kontroll över samhällsekonomin. Andrejevic 

skriver: ”[t]he possibility of total surveillance is portrayed as power sharing”. Författaren 
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menar på att genom Internet finns nu en ny möjlighet att sprida information om oss själva; vi 

kan visa hur vi lever våra liv, vilka produkter vi köper eller vilka sajter vi surfar in på. På det 

viset får producenter en förståelse för vilka produkter vi saknar i vår vardag, och vi som 

konsumenter kan vara med och forma produkter som möter just våra individuella behov.
80

 På 

det viset har alla människor en möjlighet att påverka vilka produkter och tjänster som finns på 

marknaden, och detta, menar Andrejevic, är demokratiskt då det inte behövs någon särskild 

utbildning eller talang för att bli iakttagen (”anyone can perform the work of being 

watched”).
81

 Parallellen till realityserier blir här tydlig, då författaren vidare skriver att en 

realitydeltagare inte är en skådespelare, utan denne beter sig precis som vem som helst. Det 

faktum att deltagaren inte är skådespelare är realityseriernas styrka: deltagarna är precis som 

tittarna och på det viset kan tittarna relatera till det som händer på skärmen och identifiera sig 

med dem.
82

 

 

6.7 Vad tilltalar producenten? 

Som sagt skriver Andrejevic att producenterna genom att erbjuda tittarna att delta  

i produktionen får ett underhållningsprogram utan att lägga ner särskilt mycket pengar.
83

 Det 

är helt enkelt mer lönsamt att producera realityserier. Tack vare reklam och produktplacering 

tjänar produktionen mycket pengar, till exempel tjänade produktionen bakom Survivor ihop 

prispotten på en miljon dollar på ungefär en minuts reklam.
84 

 

6.8 Marknadsföring och produktplacering 

I årtionden har vi tittare varit väl medvetna om reklamavbrottens existens. Under kapitlet 

”The Promise of the Digital Revolution” skriver Mark Andrejevic om ”mass customization”. 

Begreppet beskriver konsumentens möjlighet att bestämma när, hur och var denne vill se ett 

speciellt program.
85

 I USA är detta möjligt genom TiVo:n, men i Sverige finns liknande 

betaltjänster såsom TV4 anytime eller Telias On Demand-tjänst samt de olika kanalernas 

Internetbaserade Play-funktioner. Tack vare detta är det nu ofta möjligt att antingen spola 

fram eller klicka förbi reklamavbrotten. Detta resulterar naturligtvis i att det blir svårare för 

annonsörerna att nå sin målgrupp genom reklamavbrott och därmed går utvecklingen allt mer 
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åt ett annat håll – nämligen mot produktplacering. Det blir allt vanligare att reklamprodukter 

smyger sig in i TV-serier, och just realityserier har enligt Andrejevic legat i framkant vad 

gäller sponsring och smygreklam. Produktplacering på TV har blivit ett sätt att ha reklam som 

inte går att zappa förbi. Dock är det på Internet som möjligheterna för olika sorters reklam är 

som störst. Enligt Andrejevic har Internetmoguler som Bill Gates förutspått att man inom en 

snar framtid kommer att kunna titta på en film på internet, klicka på en produkt i filmen som 

man är intresserad av och direkt komma till en sida där man kan köpa produkten, allt för att 

främja konsumtion.
86

 Andrejevic skriver: ”[d]elivering [product placement] over the Internet, 

however, it transforms the ”passive” viewing experience into an ”active” shopping experience 

and helps further dedifferentiate the pursuits of leisure, consumption, and production.”
87

 

 

Andrejevic menar att reality TV omkullkastar hur vi tidigare sett på uppdelningen mellan vad 

som är arbete och vad som är fritid, konsumtion och produktion, shopping och TV-tittande. 

Han förutspår därmed en värld där vi genom att låta oss själva och våra dagliga rutiner iakttas, 

exempelvis via våra Internetvanor, blir till stor betydelse för annonsörer och marknadsförare. 

Deras löfte att låta konsumenterna medverka interaktivt till produktionen ser Andrejevic som 

ett knep att rationalisera synen på konsumtion.
88

 

 

Enligt Deery kan man dela upp realityvärlden i två: en spartansk, där deltagarna lever ett 

mycket enkelt liv samt en hedonistisk, där överflöd och lyx är nyckelorden. I de hedonistiska 

programmen kan annonsörerna utnyttja produktplaceringens användning till max då det finns 

gott om tillfällen att visa upp olika produkter, något som annonsörerna inte har varit sena med 

att utnyttja. Det är inte ovanligt att producenterna till och med censurerar bort logotyper vars 

företag inte har skrivit kontrakt med programmet.
89

 Men när kontrakt med producenten är 

utformat innebär produktplaceringen att deltagarna i programmen i stället för att få läsk, öl 

och chips, får Coca Cola, Carlsberg och Estrella. 

 

June Deery tar även upp att en viktig säljpoäng för realityserier är vad annonsörerna brukar 

referera till som USP, Unique Selling Proposition. Realityseriens USP ligger på ordet 

”reality” och att ordets innebörd ”verklighet” har blivit ett väldigt säljbart koncept.
90

 

Realityserier förknippas i dag med okomplicerad reklam och ska ha gjort en sådan inverkan 
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inom marknadsföringens värld att dagens varumärken bygger upp egna realityserier enbart för 

att marknadsföra sina produkter, exempelvis skapade bilmärket Pontiac en realityserie där 

vanliga människor fick köra deras bilar samtidigt som de blev filmade. Realityserien skapades 

alltså enbart som ett enkelt sätt att marknadsföra deras eget varumärke.
91

  

Marknadsföring och produktplacering i reality TV är enligt både Deery och Andrejevic ett 

vanligt och lyckosamt fenomen. Genom att använda sig av produktplacering i realityserier 

kan annonsörerna utnyttja att tittarna upplever programmet som autentiskt och på detta sätt 

lättare sälja in olika produkter. I vår analys kommer vi att titta närmare på olika former av 

produktplacering och marknadsföring i The Hills och vi tror att vi tack vare Deery och 

Andrejevics tidigare forskning har fått en ökad förståelse för hur produktplacering används  

i realityserier.  

 

6.9 Konsumtion i anslutning till serierna 

Idag är det inte enbart själva TV-sändningen som är det centrala, utan även andra medier 

spelar en viktig roll. Internet är en sådan, där kan tittarna köpa sig tillgång till extra material 

men det vanligaste är att det används som en virtuell affär där tittarna kan köpa produkter 

relaterade till serierna samt ett ställe där fans kan samlas. Varorna på sidorna är ofta 

massproduktioner med en svag anknytning till serierna i sig men ibland finns det även 

möjlighet att köpa ”riktiga” saker från serien.
92

 Deery menar att inköp av varor relaterade till 

serien skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. Enligt Deery finns det en föreställning 

om att man genom konsumtion kan delta i serierna på distans.
 93

 Även Ouellette och Hay 

skriver att realityserier bjuder in tittarna till att delta. Som exempel tar de den amerikanska 

realityserien Biggest Loser, där deltagarna ska minska så mycket som möjligt i vikt under 

programmets gång. Tittarna kan genom programmet och dess tillhörande hemsida själva gå 

ner i vikt. På hemsidan kan tittarna bland annat använda sig av näringsguider, diettips, recept, 

veckomenyer, specialanpassade träningsprogram och andra viktminskningsverktyg. Men 

deltagandet slutar inte här, tittarna kan även köpa tränings-DVD:er, medlemskap i ”the 

Biggest Loser email club” och medlemskap i olika forum där de lär sig hur de ska äta och 

träna. Sist men inte minst erbjuder de en tjänst där tittarna kan betala en månadsavgift för att 

få dagliga hälsotips, träningsredskap och peppande meddelande direkt till sin mobil. 
94
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June Deery menar att realityseriens ”advertainment” i dagsläget fungerar i två olika 

riktningar, där underhållningen stegvis blir en form av marknadsföring samtidigt som 

marknadsföringen idag är en form av underhållning. Hon avslutar sin uppsats med att säga det 

knappast är förvånande att reklam och underhållning går samman samt att det är en del av en 

bred kulturell utveckling som i första hand går ut på att väcka uppmärksamhet men stundtals 

enbart för att öka konsumtionen.
95

 

 

Författarna verkar vara eniga om att realityserier strävar efter att få oss tittare att konsumera 

mera. De flesta verkar till och med vara inne på spåret att konsumtionen kring realityserier är i 

större fokus än själva serien i sig. Att producenternas mål är att få tittarna att känna sig 

delaktiga och detta görs främst genom konsumtion. Som Friedman skrev så är bandet mellan 

tittarna och skådespelaren eller deltagaren viktigt för konsumtionen – ju starkare band som 

finns desto större konsumtion. Konsumtionen i och kring realityserier är något vår uppsats 

kommer att belysa och vi kommer att gå närmare in på ämnet i vår kommande analys. Då det 

är viktigt att granska mediers relation till konsumism och konsumtion krävs det att vi 

genomför en grundlig analys av en realityserie. Därmed har vi valt att studera konsumistiska 

uttryck i The Hills. 

 

7 Material och metod 

Som material har vi valt att främst analysera realityserien The Hills, men vi kommer också att 

titta närmare på seriens hemsida på mtv.com samt de externa sidor som finns länkade till på 

den officiella sajten. Vi anser att detta material är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt syfte 

– nämligen att studera konsumistiska tendenser i realityserier med fokus på The Hills. Som vi 

skrivit ovan kan man betrakta realityserier som en spegelbild av vår samtid och med detta 

material kan vi på så vis komma fram till ett resultat som visar på vilken bild av 

konsumtionssamhället som ges till tittarna. 

 

Det kan vara svårt att behandla allt relaterat till konsumtion i en serie som sträcker sig genom 

sex säsonger, därför har vi valt att avgränsa oss till tre olika teman: karaktärernas utveckling, 

fördelningen mellan jobb och fritid samt karaktärernas konsumtionsvanor (handlar en stor del 

av programmet till exempel om shopping och andra sorters konsumtion?).  

                                                 
95
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Som ett första steg kommer vi att analysera våra utvalda avsnitt i varje säsong. Därefter 

kommer vi analysera utvecklingen över de sex säsongerna – vad förändras ur ett 

konsumtionsperspektiv? Vi har valt att kombinera två metoder, nämligen kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys, med fokus på den kvalitativa analysen. I Susanna Hornig Priests 

bok Doing media research: an introduction skriver författaren att det kan vara en bra idé att 

kombinera de två metoderna då vissa faktorer är lättare att uttrycka i siffror medan andra 

måste skrivas med ord.
96

 Vårt empiriska material bygger därmed på våra observationer av The 

Hills utifrån en kvalitativ analys, den kvalitativa analysdelen ger oss möjlighet att göra egna 

tolkningar av observationerna. Vi använder även en kortare kvantitativ analys där vi redogör 

för de miljöer som huvudpersonerna befinner sig i, för att på så sätt göra det tydligare för både 

läsaren och oss själva hur programmen är utformade.
97

 Vi har även hämtat inspiration från 

David Silvermans bok Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and 

interaction där författaren menar att en kvalitativ analys baseras på tolkningar och analyser av 

vad människor gör och säger. I en kvantitativ analys baseras analysen i stället på konkreta 

tabeller med uträkningar.
98

 Dessa tillvägagångssätt har vi själva använt oss av i vår analys.  

 

Den kortare kvantitativa analysen redogör för hur många minuter av programmet som 

spenderas i olika miljöer, till exempel hemma, på jobbet på fest och så vidare. Detta gör vi då 

vår tes är att fokus (som i början ligger mer på jobb och skola) under seriens gång allt mer 

kommer att ligga på konsumtion och nöje (alltså resor, shopping och så vidare). Vid 

tidtagningen har vi medvetet hoppat över delarna som endast visar miljöbilder samt 

tillbakablickar. Denna del redovisas i form av en tabell samt en kortare analys av vad vi anser 

oss kunna utläsa av detta. Vi ser den delen som ett delresultat i sig. I vår kvalitativa 

innehållsanalys har vi valt att använda oss av delar från de olika teoriavsnitten (kapitel 5.1–

5.5) som vi försökt applicera på serien för att se om vi kan urskilja ett mönster. Vi tittar också 

närmare på hur huvudpersonerna uttalar sig om sin syn på statussymboler såsom jobb, kläder, 

pengar och utseende. Angående utseende kommer vi även att studera hur huvudkaraktärernas 

utseende ändras under seriens gång. Vår tes är att det kommer att vara en stor skillnad mellan 

säsong 1 och säsong 6. Vi tror även att när vi sammanställt allt detta kommer vi urskilja 

vilken bild av konsumtion som programmet förmedlar till tittarna. I den kvalitativa 
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undersökningen har vi till skillnad från den kvantitativa analysen valt att studera miljöbilder, 

då vi tror att de är relevanta för vårt syfte att studera konsumtion. 

7.1 Avgränsningar och urval 

The Hills sändes i sex säsonger och det finns över 100 avsnitt. Till vår analys har vi valt att 

titta på tre avsnitt per säsong, alltså sammanlagt 18 avsnitt, vilket motsvarar en knapp 

femtedel. Då programmen har ungefär samma upplägg anser vi att detta urval är representativt 

för serien, samt att det kommer att ge oss tillräckligt material för analys av exempelvis miljöer 

och karaktärer. Antalet avsnitt per säsong varierar, därför har vi inte kunnat säga ett exakt 

avsnitt (exempelvis avsnitt 5) från varje säsong som vi ska analysera. Av den anledningen har 

vi valt att plocka ut det första och sista avsnittet från varje säsong, samt ett avsnitt från mitten, 

till exempel avsnitt 5 av 10 i säsong 1.  

 

7.2 Beskrivning av materialet 

Dramaturgin i de 18 avsnitten skiljer sig väldigt lite åt, och därför har vi valt att redogöra för 

hur det genomsnittliga avsnittet är uppbyggt. Varje avsnitt börjar med en återkoppling från 

tidigare avsnitt som följs av ett intro där de presenterar huvudpersonerna. Därefter brukar 

huvudpersonerna föra ett samtal som kretsar kring det som programmet kommer att handla 

om, till exempel en fest, en konflikt eller liknande. Seriens huvudfokus ligger på relationer 

och bygger på samtal mellan huvudpersonerna. Dessa samtal sker i olika miljöer såsom fest-, 

jobb- och hemmiljöer. För att markera att en scen är slut visas miljöbilder på till exempel 

folkmyller; bilar eller skyltfönster. Avsnittet avslutas alltid med en känslostämning som 

förstärks med hjälp av musik och miljöbilder. I varje ny scen presenteras huvudpersonerna 

eller deras vänner med hjälp av en ”namnskylt” som kommer upp i bild, samt en beskrivning 

av vilken relation de har till huvudpersonerna, till exempel ”Jason - Lauren’s boyfriend”. 

Samma metod används vid introduktion av exempelvis restauranger och affärer där vännerna 

befinner sig. Detta kan vara ett försök att få en mer dokumentär prägel på serien. 

 

8 Analys 

8.1 The Hills 

Den amerikanska realityserien The Hills började sändas i USA den 31 maj 2006 och det sista 

avsnittet visades inte förrän den 13 juli 2010. Under sex säsonger och drygt fyra år har tittarna 
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haft möjligheten att följa med de fyra huvudpersonerna: Lauren (säsong 1-5), Heidi, Audrina 

och Whitney (säsong 1-4) in i deras glamourösa och dramatiska livsstil i Los Angeles, USA. I 

säsong 1-5 har Lauren berättarrösten, men när hon hoppar av i säsong fem ersätts hon av 

Kristin som blir berättare. Men det är inte enbart via serien som tittarna kan följa karaktärerna. 

På The Hills officiella hemsida ges tittarna möjligheten att titta på alla avsnitt och 

bonusmaterial online, köpa säsongerna på DVD, de har chansen att köpa varenda låt som 

någonsin spelats i serien, titta på fotografier av och läsa allt och lite till om karaktärerna och 

om det som hänt i serien. Om inte det skulle räcka finns det möjlighet för tittarna att själva 

diskutera deltagarna, olika avsnitt eller allmänt skvaller i tre olika forum – eller varför inte 

anmäla sig till The Hills nyhetsbrev där man automatiskt ett mejl när något angående The 

Hills är på gång. Och om tittarna fortfarande ”just don’t get enough” kan de smidigt köpa hem 

introlåten som ringsignal eller varför inte klicka sig vidare till en extern hemsida – ”Shop for 

The Hills look” – där man som tittare kan hitta och köpa allt möjligt som karaktärerna själva 

använder.
99

 Utöver den officiella hemsidan finns det en enorm samling med bloggar, artiklar 

och hemsidor där The Hills och dess huvudpersoner står i centrum. Som man tydligt kan 

utläsa finns det ett enormt stort utbud och intresse kring serien. Hela åtta priser och nio 

nomineringar har The Hills och deras karaktärer blivit tilldelade
100

 och bara deras 

facebooksida har nästan 3,4 miljoner medlemmar som alla automatiskt får aktuella bilder, 

videos och skvaller skickat till sig. 
101 

Men mycket av materialet kretsar kring konsumtion. 

Som vi tidigare redogjort anser både Deery och Andrejevic att det finns en tydlig koppling 

mellan konsumtion och realityserier och vi själva får en väldigt tydlig känsla av att The Hills 

hemsida går ut på att få oss tittare att konsumera och tro att konsumtionen kommer att leda till 

att vi blir en i gänget.  

 

Som nämnts tidigare är spekulationerna kring seriens autenticitet många och överallt 

diskuteras hur ”äkta” The Hills egentligen är. På The Hills hemsida finns inga tecken på att 

serien på något sätt skulle vara uppgjord. Alla i och runt serien dementerar dock ryktena om 

hur äkta serien verkligen är: 
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 They're very much in love when I see them.  They're a real couple and definitely 

engaged.  It's not staged for the sake of our show.  If they've got something else 

going on, we've yet to see it. 
102

 

 

Ovanstående citat kommer från Adam DiVello, exekutiv producent för The Hills, som uttalar 

sig angående karaktärerna Heidi och Spencers giftermål, något som många har påstått varit 

uppgjort. Även huvudkaraktären Lauren Conrad har försvarat serien och dess autenticitet. 

 

There have been some rumors in the press about The Hills being fake. Many of 

you have been asking me if the rumors are true. There are false rumors every 

week and I can't address every rumor out there, but I feel like this is important for 

me to respond to. The show is not fake and really is my life.
103

 

 

I en annan intervju har hon sagt: 

 

 But it’s never not me. It’s just sometimes only a portion of me. We’ll have the 

best night, but they’re never going to use that because it’s boring. It would be silly 

to complain, because then we’d be on a show nobody watched.”
104

 

 

Som vi skrev i bakgrunden är det svårt att veta vad i The Hills som är verklighet och vad som 

är fiktion. Gränsen mellan dessa två världar har blivit alltmer flytande och skulle kanske 

kunna beskrivas som en ”låtsad” verklighet mellan verklighet och fiktion. Detta är intressant 

att känna till, då denna låtsatsverklighet förmedlar en slags bild av konsumtion, och frågan är 

hur verklig den bilden i så fall är? 

 

8.2 Analys av The Hills 

Denna analys är uppdelad i två delar, dels en kortare kvantitativ analys där vi tagit tid på hur 

många minuter av programmet som spenderas i olika miljöer, till exempel hemma, på jobbet 

på fest och så vidare. Denna del redovisas i form av en tabell samt en kortare analys av vad vi 

anser oss kunna utläsa av detta. Vi ser den delen som ett delresultat i sig. Därefter har vi valt 
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att göra en kvalitativ innehållsanalys där vi använt oss av delar från de olika teoriavsnitten 

(kapitel 5.1–5.5) som vi försökt applicera på serien för att se om vi kan urskilja ett mönster.  

 

8.2.1 Delanalys 1 – Tabell 

Nedan står förkortningen S för ”season” och E för ”episode”, alltså säsong 01 avsnitt 01. 

Tabellen redovisar för hur lång tid som spenderas i olika miljöer i respektive avsnitt. 

Tidsangivelser ges i minuter och sekunder. 

Avsnitt Hemma Jobb Restaurang Fest Stan Resa Övrigt 

S01 E01 04:19 05:34 00:56 05:09 

(jobb) 

- - 02:31 (skola) 

S01 E05 02:20 03:14 07:02 - 00:58 - 02:36 

S01 E10 06:55 08:30 - - - - 01:35 

S02 E01 02:25 05:49 02:50 03:48 

(jobb) 

00:22 - - 

S02 E06 08:36 01:39 03:00 02:34 - - 00:28 (skola) 

S02 E12 08:00 05:56 - - - - 02:39 

S03 E01 04:53 05:41 00:36 05:18 00:31 - - 

S03 E14 06:27 06:08 01:16 03:07 - - - 

S03 E28 07:33 01:12 - - - 06:05 (jobb) 00:55  

S04 E01 06:53 03:39 01:01 03:44 00:55 - 00:33 

S04 E10 07:41 01:23 03:28 - 01:21 02:45 - 

S04 E20 04:23 - 02:14 06:00 

(jobb) 

01:33 03:41 05:27 

S05 E01 01:11 - 01:15 14:23 00:57 - - 

S05 E10 05:22 01:33 05:36 - 02:46 - 20:58 (bröllop) 

S05 E20 11:49 - - 02:53 02:56 - - 

S06 E01 05:33 - 03:24 - - 09:18 (fest) - 

S06 E06 02:21 05:32 02:15 04:10 02:14 - - 

S06 E12 03:34 - 01:00 02:51 03:17 01:46 02:38 (sista scenen) 

Totalt: 90:55 55:50 35:53 53:57 17:50 23:35 40:20 

 

Det man tydligt kan utläsa av vår tabell är att mestadels av tiden spenderas i hemmet. Drygt 

1,5 timme utspelar sig hemma hos huvudpersonerna. Detta kanske inte låter så mycket men 

det är minst 35 minuter mer än någon av de andra kategorierna och drygt en femtedel av allt 

det material vi har kommit att analysera spenderas i hemmet. Som vi tidigare skrivit var vår 
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tes att tiden som utspelar sig i hemmet och på jobbet kontinuerligt skulle övergå till mer tid på 

fest och resor. Vår tes stämmer inte fullt ut då tiden som spenderas hemma och på fester är 

ungefär densamma i alla sex säsongerna. Däremot blir tiden på jobbet allt mindre och resorna 

allt fler ju längre fram i programmet vi kommer. Av de nästan 56 minuter som utspelar sig på 

jobbet är enbart drygt 12 av dessa under säsong 4-6, varav endast ett avsnitt ur säsong 4-6 

visar när karaktärerna befinner sig på sina faktiska arbetsplatser. Att tiden på resor skulle öka i 

de sista säsongerna är något som också stämde och enbart drygt sex minuter av de ungefär 23 

minuterna spenderas i ett och samma avsnitt under säsong 1-3. Det ska dessutom tilläggas att 

dessa dryga sex minuter, i det sista avsnittet av säsong 3, från början är en jobbresa för Heidi 

men vi har valt att lägga den bland resor eftersom Spencer och Stephanie också åker dit  

i samma avsnitt.
105

 

 

Innan vi påbörjat vårt analysarbete hade vi även en tes om att fokus skulle ligga på att visa 

huvudpersonernas konsumtionsvanor och att de därmed skulle spendera största delen av 

programmet på stan samt att detta skulle belysas mer och mer längre fram i säsongerna. Detta 

visade sig vara helt fel då endast drygt 17 minuter utspelar sig på stan. Vi hade däremot rätt 

när det gäller själva fördelningen av tiden över säsongerna och den tid de spenderar på stan 

mellan säsong 1-3 och 4-6 skiljer sig väldigt mycket åt. Knappt två minuter av de drygt 17 

minuterna utspelar sig under säsong 1-3 och resterande nästan 16 minuter utspelar sig under 

säsong 4-6. Detta anser vi tydligt visar att programmet faktiskt har fokuserat på att visa upp 

mer konsumtionsvanor i de sista säsongerna. 

 

Man kan tydligt se en utveckling från säsong 1-3 till säsong 4-6. Tiden på jobbet minskar 

drastiskt efter säsong 3 samtidigt som tiden som spenderas på resor ökar markant i början av 

säsong 4. En femtedel av tiden spenderas i huvudpersonernas hem och enbart drygt 17 

minuter visar upp deras konsumtionsvanor. Kategorierna ”Restaurang” och ”Övrigt” skiljer 

sig inte märkvärt åt, utan tidfördelningen är sig lik säsongerna genom. Därmed har vi valt att 

inte redogöra för detta mer än det som kan utläsas av vår ovanstående tabell. 

 

8.2.2 Arbete och kompetens 

I The Hills har samtliga huvudpersoner vad som kan anses som ”drömjobb”. Vid sidan av 

modestudierna har både Lauren och Whitney praktik hos Teen Vouge där båda sedermera får 
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fast jobb. Heidi studerar till en början mode tillsammans med Lauren, men hoppar tidigt  

i serien av skolan för att börja jobba med event. Audrina jobbar till en början på en fotostudio 

men går sedan vidare till att jobba på ett skivbolag – Epic Records. Gemensamt för dem alla 

är att det framstår som om de fått jobben väldigt enkelt. De gånger man får följa med på 

arbetsintervjuer får de bara besvara förhållandevis simpla frågor och sedan får de jobbet.  

 

Som sagt så var det i början meningen att både Lauren och Heidi skulle studera mode på 

college, och i första avsnittet i första säsongen är de på skolan där de ska träffa 

intagningschefen för att diskutera utbildning och framtid. Medan Lauren under mötet håller 

en ganska seriös profil förstår man som tittare snabbt att Heidi tar lätt på livet. Hon har 

högtflygande planer: ”Well, I wanna do PR. That’s like my ultimate goal. I wanna be like, the 

fun party-PR-girl in LA, type of thing.” Men hon har inte riktigt funderat över hur man tar sig 

dit. Intagningschefen informerar henne om att det inte är något man kan göra med en gång, 

och Heidi blir väldigt förvånad: ”Really? It’s not like, right away, you don’t get to do that?”
106

 

 

Vid ett senare tillfälle i samma avsnitt sitter tjejerna på en restaurang med några vänner och 

alla är överens om att livet hade varit bättre om man slapp jobba. Gänget uttrycker 

medlidande med de kompisar som måste jobba heltid. Detta sägs dock med glimten i ögat och 

man förstår att visserligen önskar de att de kunde få pengar utan att jobba, men de inser att det 

inte är möjligt.
107

 Det framstår som att målet är att leva det ”goda livet”, det vill säga med 

fester och häftiga jobb där man knappt behöver arbeta. Vi ser här att det är glamour, status 

och det enkla livet som är målet, vilket väldigt tydligt signaleras till tittarna. Vår granskning 

av avsnitten visar att serien generellt inte gestaltar huvudpersonernas yrkeskompetens, det 

framgår inte ens att man behöver någon kompetens över huvud taget för att jobba inom 

exempelvis modebranschen. Ett exempel på detta ser vi i sista avsnittet i tredje säsongen. 

Lauren och Whitney står vid en klädstång och plockar ut kläder medan de pratar om en 

konflikt Lauren har med Audrina. Vad jobbet går ut på förstår inte riktigt vi som tittare och 

det är inte heller det centrala, det viktiga i scenen är konflikten.
108
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I säsong 3 ser vi ett annat exempel på detta. Audrina har blivit befordrad på skivbolaget hon 

arbetar för och jobbar nu med artisten Sean Kingston. Han ska uppträda på Jimmy Kimmel 

Live och Audrina ska vara där och representera skivbolaget. Under hela tiden vi får följa dem 

ser vi dock aldrig Audrina göra annat än att lyssna när han uppträder, prata med sin kollega 

och ta Sean Kingstons autograf.
109

 Vad som ingår i hennes arbetsuppgifter eller vilken 

kompetens som krävs för att arbeta med världsstjärnor framgår inte. 

 

Problemet, som vi ser det, med denna typ av framställning är att en hel generation tittare lär 

sig att det varken krävs kompetens eller kunskap för att få ett drömjobb inom mode- eller 

musikindustrin. Huvudpersonerna befordras titt som tätt, men vad de gjort för att förtjäna 

detta framkommer aldrig. Tittarna får intrycket att om man sköter sina relationer och står på 

god fot med chefen kommer befordran som ett brev på posten. En annan intressant iakttagelse 

vi gjort är dels hur lite av den tid som spenderas på jobbet går åt till att faktiskt utföra arbets-

uppgifter, dels att den del av avsnittet som går åt till att skildra deras liv i jobbmiljö sakta men 

säkert minskar säsong för säsong. I den kvantitativa studie vi gjort där vi tagit tid på hur länge 

de befinner sig i olika miljöer ser vi tydligt att huvudpersonerna i de första säsongerna 

spenderar mer tid på jobbet än i de flesta andra miljöer (bortsett från hemmet), men från slutet 

av säsong fyra är det bara två av våra sju analyserade avsnitt som visar jobbsituationer. Ett 

annat problem med denna framställning av arbetet inom bland annat modebranschen kan vara 

att serien faktiskt underminerar och bagatelliserar de kompetenser som verkligen behövs. 

 

8.2.3 Utseende i förändring och den omedelbara njutningen  

Strävan efter att omskapa sig själv är signifikativt för konsumtionssamhället enligt Bauman. 

Detta är något som tydligast kan illustreras genom att granska The Hills huvudpersoners 

utseende. Inte bara sminket, kläderna och håret har förändrats genom de sex säsongerna utan  

i den sista, sjätte säsongen är diskussionen kring Heidis skönhetsoperationer en viktig del av 

säsongens första avsnitt. Heidis utseende skiljer sig markant från första säsongen och  

i avsnittet berättar Heidis vän Lo, att Heidi enligt ryktet ska ha utfört ögonbrynslyft, öron-, 

näs-, kind-, bröst- och rumpoperationer, något som sedan bekräftas av den nyopererade 

Heidi.
110

 Bauman menar att i konsumtionssamhället är förändring lika med förbättring. Dessa 

förändringar är något som visas tydligt programmet igenom. Heidi är långt ifrån ensam om att 
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ha förändrat sitt utseende, utan alla huvudpersoners utseenden har kontinuerligt förändrats, 

mer eller mindre, under programmets gång. För att återknyta till Bauman sker detta på grund 

av vårt ständiga behov av förändring, som i sin tur ska leda till en indirekt förbättring. 

Konsumenten handlar alltså för att kunna förnya sin identitet. I fallet The Hills ligger 

huvudfokus utöver skönhetsoperationer på konsumtionen av löshår, exklusiva kläder och 

manikyr med mera.  

I Los Angeles där The Hills utspelar sig är begäret efter förändring extra stort. När Heidis 

syster Holly kommer på besök får hon genast genomgå en, enligt Heidi, så kallad ”LA 

makeover” där hon får långt, fint löshår insatt.
111

 När hon sedan ska åka hem igen nämner 

Heidi återigen för sin syster hur bra det var för henne att hon fick genomgå en ”Hollywood 

makeover” som hon nu kallar det för. Det här extrema behovet av förändring visar sig även 

när Heidis mamma ifrågasätter Heidis operationer. Mamman tycker att hennes dotter var 

mycket vackrare innan operationerna och förstår inte alls meningen bakom dessa. Heidi 

svarar: ”You live in the mountains. You don’t live where I live.”
112

 Enligt Heidi finns det 

alltså olika stort behov av förändring beroende på var man bor och att det i Los Angeles där 

Heidi numera bor ställs större krav på förändring. 

 

Behovet av förändring exponeras extra tydligt i sista avsnittet i säsong 6, där alla 

huvudpersoner upplever en ”mid-20-life-crisis”. I början av avsnittet pratar de alla om att de 

är i stort behov av förändring. Under avsnittet får tittaren sedan följa Lo när hon flyttar ihop 

med sin pojkvän, när Stephanie blir tillsammans med sin, vi får veta att Audrina ska flytta till 

ett nytt, stort hus och vi ser hur Kristin packar och bestämmer sig för att flytta till Europa.
113

 

 

Långsiktiga inköp är inte något som är viktigt i konsumtionssamhället, och således inte heller 

i The Hills. Bauman skriver om den ”omedelbara njutningen” – att varaktighet i konsumtions-

samhället anses vara något dåligt. I The Hills yttrar sig detta framför allt genom att huvud-

personerna i stort sett aldrig bär samma kläder, skor eller väskor. Detta blir än mer tydligt i de 

senare säsongerna. I säsong 5, avsnitt 10, när Heidi och Spencer har sin ”rehearsal dinner” 

råkar Holly, Heidis syster, kasta mat på Heidis dyra väska som hon ”just got […] ten minutes 

ago”. Holly erbjuder sig att betala för väskan men ”It’s not about the money”.
114

 Pengar är 

sällan ett problem och väskan går att ersätta, det handlar mer om själva principen att man inte 
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ska bete sig så på en tillställning. Baumans bild av vårt konsumtionssamhälle där slit- och 

slängkulturen är central, visas även i säsong 6, avsnitt 6, när Audrina spontan köper en ”really 

cute beachbag” och Stephanie greppar också tag i en väska och säger ”I think I’m gonna get 

this, ‘cause it’s just gonna look really good with a spraytan”.
115

 

 

Att uppmärksamma utseende och nya köp är återkommande i The Hills. Ofta är det kortare 

sekvenser i början av en scen. I säsong 2, avsnitt 1 kommer till exempel Lauren och Whitney 

till jobbet. Whitney sätter sig ner vid skrivbordet och börjar rota i sin väska. Väskan hamnar i 

närbild och Lauren utbrister: ”Oh my God, cute purse!” I ett annat avsnitt utspelar sig följande 

ordväxling på kontoret när tjejerna kommer till jobbet: 

 

Whitney: ”You look pretty.” 

Lauren: ”Thank you. I like your jacket.” 

Whitney: ”Thank you.”
116

 

 

Detta kan tyckas banalt men då det i serien är frekvent återkommande att berömma varandra 

för kläder och accessoarer anser vi ändå att det säger en del om konsumtionsidealen i serien. 

 

Redan i första avsnittet av första säsongen får vi veta att Lauren har fått praktikplatsen på 

Teen Vouge och vi följa med henne på hennes första dag. Scenen börjar med att Lauren kör 

till kontoret i sin svarta Mercedes cabriolet och i nästa klipp ser vi en stor affisch där det står 

”teenVOUGE – Fashion Starts Here.” Detta signalerar att Lauren har kommit till helt rätt 

ställe. Till tidningen kommer också Whitney, som ska praktisera tillsammans med Lauren. De 

får varsitt skrivbord och strax kommer Blain, förläggare på Teen Vouge, tillsammans med en 

stylist, Olivia. De låter oss förstå att tjejernas klädsel inte duger när de ska in till chefen Lisa 

Love, och Olivia stylar om dem så de blir mer ”Teen Vouge”. När tjejerna sedan kommer in 

på Lisa Loves kontor får de genast beröm för deras utseende, vilket tydligt signalerar att man 

ska se ut på ett visst sätt för att duga.
117

 Ytterligare ett exempel på Baumans teori om ”nya 

gryningar” är en scen som utspelar sig på Heidis jobb i andra säsongen, avsnitt 12. Heidis 

kollega Elodie har färgat håret och Heidi överöser henne med beröm: 

                                                 
115

 S06 E06 - “Ghost From the Past” 
116

 S03 E01 - “You Know What You Did” 
117

 S01 E01 – New City, New Drama 



31 

 

 

Elodie: ”Thank you, it was a big change.” 

Heidi: ”Yeah, for sure. That’s a life changing thing.”
118

 

 

Att genom konsumtion förändra och därmed förbättra sin egen identitet är signifikativ för 

individualismen som i sin tur är utmärkande för konsumtionssamhället. Att förändra sitt 

utseende är således ett sådant sätt att omskapa sig själv. Uppenbarligen upplevs en ny hårfärg 

ha stor betydelse i The Hills och detta anser vi bekräftar Baumans tes. Något som vi dock vill 

betona är att det är ytliga förändringar som vi ser i The Hills. Vår studie visar på ytterst få 

exempel där huvudpersonerna genomgår en inre förändring.  

 

8.2.4 Personliga varumärken 

Konsumtionssamhället handlar inte bara om konsumtion av varor i form av objekt – Bauman 

skriver att även människor betraktas som varor och att människorna i konsumtionssamhället 

måste marknadsföra sig själva i form av varor. Vi hävdar att detta speglas i The Hills där de 

med tiden verkar alltmer medvetna om sina personliga varumärken och status, och genom 

exempelvis operationer och andra utseendeförändringar försöker möta efterfrågan  

(se Heidis operationer, ovan). 

 

Att bli någon eller något, att inte tillhöra den grå massan, det är något som enligt Bauman 

utmärker konsumtionssamhället. Drömmen om att nå status och framgång i ”drömmarnas 

stad” präglar The Hills, men särskilt det första avsnittet i första säsongen. I avsnittet får vi 

följa med när Lauren packar sin väska och kör till Los Angeles för att flytta ihop med Heidi  

i en lägenhet i West Hollywood. I en inledande voiceover säger Lauren: ”This is my chance to 

make it all happen, in the one city where they say dreams come true.”
119

 Detta citat är talande 

för serien som, vid sidan av relationsdramtiken, handlar om en strävan efter att bli sedd, sticka 

ut och att göra sig ett namn (detta behöver inte nödvändigtvis handla om att bli kändis, men 

åtminstone erkänd).  

 

I avsnittet då Lauren och Heidi ska träffa intagningschefen för deras college, som beskrivits 

ovan, berättar Lauren att hon har fått en intervju för en drömpraktik hos Teen Vogue och att 
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döma av intagningschefens svar: ”A lot of students would pay to have that opportunity”, 

förstår tittaren att Lauren fått en möjlighet som de flesta bara drömmer om. Lauren under-

stryker också det, men är även tydlig med att han är beredd att ge allt för att nå sitt mål: ”To 

work for Teen Vouge, that’s the top. When I get an opportunity like this that I’m really 

interested in, I will devote everything to it.”
120

 

 

I sista avsnittet av samma säsong blir Lauren inkallad till chefens kontor där hon får höra att 

hon fått en praktikplats i Paris. Tittaren förstår återigen att det här är en möjlighet som i stort 

sett är ouppnåelig. Chefen säger: ”It’s a great great opportunity. […] Paris is probably the 

single most important place to ever be in the fashion business.” Senare när Lauren berättar för 

Whitney betonar även hon vilken fantastisk möjlighet hon fått: ”It’s like my dream to make it 

to Paris.”
121

 Strävan efter dessa åtråvärda jobb blir med tiden mindre framträdande och vi 

frågar oss om det är så att huvudpersonerna under seriens gång börjar ta jobben mer för givet 

än innan. En annan aspekt är att de helt enkelt har nått upp till den nivå av drömmar och status 

som de en gång såg framför sig. 

 

8.2.5 Konsumtion i The Hills 

När vi inledde vårt uppsatsarbete gick vi in med föreställningen om att huvudkaraktärernas 

konsumtionsvanor skulle ligga i fokus och att programmet enbart gick ut på att konsumera 

och på så sätt få tittarna att vilja konsumera mera. Så var dock inte fallet utan i The Hills är 

konsumtion en sådan naturlig del av livet att det inte ens läggs tid på att porträttera den – den 

bara finns där. Bauman menar att konsumtion är meningen med livet och att vi i dag 

konsumerar rutinmässigt utan att varken planera eller reflektera över det. Detta är extra tydligt 

i The Hills. Tittaren får i stort sett aldrig följa med vid själva betalningen utan får enbart se 

när huvudpersonerna till exempel provar skor. De fixar håret när de ska på fest, åker 

limousine till Laurens överraskningsfest som sker på en stor yacht, och reser iväg och festar 

tillsammans. Heidi får till slut sitt drömbröllop i stället för att de ”bara” gifter sig i tingsrätten 

och i sista avsnittet bestämmer sig Audrina för att ensam flytta till ett stort och lyxigt 

strandhus. Allt detta kostar självklart enormt mycket pengar men var de får sina pengar ifrån 

är inget som tas upp. Baumans teori om att konsumismen innebär att konsumtionen tagit över 

den viktiga betydelse som arbetet tidigare hade i produktionssamhället, förstärks när man ser 

                                                 
120

 Ibid 
121

 S01 E10 - Timing is everything 



33 

 

hur huvudpersonerna använder sig av konsumtion. Vi får aldrig se dem betala för sig eller 

slita för brödfödan. Det enda vi får se är själva konsumtionen, men det är också runt den som 

Bauman menar att hela vårt samhälle kretsar i dag.  

 

8.2.6 Miljöbilder 

Miljöbilder förekommer i stort sett mellan varenda scen i The Hills. Bilderna visar upp en 

väldigt glamourös sida av livet i Hollywood, The Hills. Det visas vältränade, solbrända 

kroppar och exklusiva skyltfönstren, byggnader, skor och kläder. Det är röda mattan, drinkar, 

galaklänningar, kamerablixtar – allt för att förmedla en exklusiv och glamourös bild av 

världen som The Hills tillhör. Dessa väldigt återkommande inslag visar som sagt många 

bilder på just konsumtionsvaror. Vi tolkar dock inte detta som att det är meningen att 

marknadsföra produkter utan snarare som ett bevis på en glamourös livsstil. Exempelvis får 

man i säsong 3, avsnitt 1 se en reklamskylt för GUESS by Marciano och lite senare in  

i avsnittet skymtas en limousine med en playboykanin på sidan.
122

 Självklart kan det röra sig 

om pengar, och avtal kan vara skrivna, men vi uppfattar det ändå som att fokus ligger på att 

försöka förmedla en glamourös bild till tittarna. För att lyckas med detta visar de enbart upp 

den bästa sidan av Los Angeles. Det är aldrig dåligt väder på bilderna, man får aldrig se några 

otränade, bleka kroppar, det visas inte några närbilder på flip-flops, bilder på McDonald’s 

eller H & M:s skyltfönster. Vi tror dock inte att man som tittare reflekterar över allt det som 

inte visas upp utan att de flesta får den uppfattning som programmet vill förmedla, nämligen 

att livet i The Hills enbart har en glamourös sida. 

 

8.2.7 Produktplacering och marknadsföring 

Som vi tidigare nämnde får tittaren oerhört sällan se huvudpersonerna konsumera, inköp av 

konsumtionsvanor i The Hills är nästintill obefintliga. Tiden som huvudpersonerna lägger på 

tydlig konsumtion är obetydlig, av de 18 avsnitt vi har analyserat har totalt 17 minuter och 50 

sekunder, alltså ett knappt avsnitt, gått åt till att visa upp ren konsumtion. Däremot finns det 

ett stort, latent fokus på konsumtion i programmet. Tittar man noga kan man tydligt utläsa 

både uttalanden, produktplaceringar och andra dolda uppmaningar till konsumtion. Dessa 

företeelser syns allt mer under programmets gång, och i femte och sjätte säsongen upplevs 

programmets fokus ligga på att agera som någon sorts marknadsföringskanal. Men även i de 
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första säsongerna finns det gott om marknadsföring, då de i stort sett alltid visar upp namnet 

på den restaurang, bar eller liknande som huvudpersonerna befinner sig på. Stundtals visas 

emellertid ingen skylt för tittaren, något som vi misstänker kan bero på vilken typ av avtal 

som företagen och producenterna bakom The Hills har slutit sinsemellan. Men ju längre fram 

i programmet desto mer marknadsföring förekommer. Exempelvis visas Stephanies 

Blackberry tydligt upp två gånger under ett avsnitt,
123

 och i ett senare avsnitt säger Audrina att 

”this is the perfect place to have a bridal shower” när de sitter på Heidis möhippa som hålls på 

Beverly Wilshire Hotel.
124

 I säsong 6, avsnitt 6, när Lo och Audrina befinner sig på stan, går 

de in i affären Anya Hindmarch som tydligen ska ha ”the cutest handbags”.
125

 Detta är bara 

några exempel på hur marknadsföring och produktplacering yttrar sig i The Hills. Självklart 

finns det en möjlighet att exempelvis Audrinas uttalande på Heidis möhippa kan vara hennes 

egna, men att producenterna valt att ta med det i programmet tyder på att det finns en 

baktanke.  Ett liknande exempel på denna typ av marknadsföring är när Lauren träffar en kille 

på en klubb som frågar om hennes mobil: ”Is that a sidekick?” frågar han, och Lauren svarar: 

”It’s a Blackberry”.
126

 Det behöver inte heller nödvändigtvis vara en uppgjord scen men när 

programmet väljer att ta med den konversationen, som egentligen inte ger något mer än att 

tittarna får veta vilken telefon Lauren har, får man en känsla av att syftet med hela 

konversationen är att göra tittarna medvetna om att Lauren har en Blackberry. 

 

Som vi nämnde i kapitel ”6.2 Historik” har realityserier blivit ett känt forum för att 

marknadsföra produkter, och nu på senare tid har det även blivit ett forum där nyetablerade 

artister kan visa upp sig. Detta är inget som undgått The Hills och nyetablerade artister är ofta 

en del av The Hills. Ett exempel är när Audrina jobbar med Sean Kingston som precis 

kommit ut med sin debutsingel.
127

 Knappast en tillfällighet utan, som sagt, idag är 

realityserier en populär och viktig marknadsföringskanal där både produkter och artister visas 

upp. Däremot görs det på ett subtilt sätt och vi hävdar att man som tittare knappt lägger märke 

till all den marknadsföring och produktplacering som faktiskt finns i programmen. Vi hävdar 

även att marknadsföringen inte finns där tittaren förväntar sig att den ska finnas och på det 

sätt tror vi att The Hills lyckas lura tittarna till att tro att det knappt finns någon 

produktplacering.  
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8.2.8 Fattiga och rika – klasskillnader i The Hills 

Bauman skriver att konsumtion är en kraft som påverkar bland annat klassindelningen  

i samhället. Människor som inte kan bidra till konsumtion är inte heller fullvärdiga 

medlemmar av konsumtionssamhället. I The Hills tillhör huvudpersonerna en överklass, eller 

åtminstone en slags övre, penningstark medelklass, och tittarna får aldrig se någon från en 

annan samhällsklass, och klass är inte heller något som det reflekteras kring. Det är enbart vid 

några få tillfällen som man får höra huvudpersonerna nämna att de inte har råd med olika 

konsumtionsvaror. I det femte avsnittet i säsong 1 följer Heidi med Lauren för att köpa 

golfklubbor till Laurens pojkvän Jason. De har ingen aning om vad de ska köpa för märke, 

men Heidi föreslår Callaway eftersom hon känner igen märket som något som ofta dyker upp 

i golfsammanhang. De tycker alla klubbor är väldigt dyra. Lauren berättar senare för sin 

kollega Blain att hon sagt till expediten ”What are the best things you have?” och sedan köpt 

de som varit snäppet billigare eftersom de var alldeles för dyra.
128

 Även i säsong 2, avsnitt 12 

får tittarna se huvudkaraktärerna reflektera över pengar. Tittarna får se när Whitney söker fast 

jobb på Teen Vouge och går på intervju i New York. Chefredaktören Amy Astley söker en 

person med det lilla extra som ligger steget före och vet precis vad som händer i Los Angeles 

innan det händer. Whitney får frågan vilka hennes favoritdesigners är, och hon nämner 

Balenciaga och YSL, även om hon själv inte har råd med sådana märken: ”I mean, those are 

obviously not clothes that I can afford, but just looking at them and just being in the presence 

of them is just amazing.”
129

 Detta är dock inte något som bör läggas stor vikt vid, då 

konsumtion av sådana lyxvaror/märken knappast kan räknas som avgörande för ett 

konsumtionssamhälle.  

 

I konsumismens The Hills får vi aldrig se de otillräckliga konsumenterna, de fattiga. Detta går 

helt i linje med det Bauman skriver om att dessa hålls utom synhåll för allmänheten. Under 

alla de 18 avsnitt vi har kommit att analysera har vi enbart funnit de två ovanstående 

exemplen där The Hills visar upp svagheter hos huvudpersonernas konsumtionsvanor. Detta 

anser vi visar tydligt på hur Baumans teori om att de som inte konsumerar inte tillhör 

samhället. I The Hills har de möjlighet att konsumera och bortsett från dessa två nämnda 

situationer, verkar detta ske utan några som helst reflektioner. 
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 S02 E12 – Goodbye for Now 
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9 Slutdiskussion 

I vår uppsats har vi kommit att analysera den amerikanska realityserien The Hills. Analysens 

syfte var att undersöka The Hills konsumistiska tendenser utifrån Zygmunt Baumans teorier 

om konsumtion. Dock visade det sig att dessa tendenser inte förekom i den mängd vi 

förutspått; i stället för att skildra ren konsumtion utspelar sig större delen av The Hills hemma 

hos någon av huvudpersonerna och enbart dryga 17 minuter av allt vårt material kretsade 

kring konsumtion. Konsumtionen i The Hills är så självklar att de inte ens lägger ner tid på att 

visa upp detta.  

 

Vad som är värt att beakta är att Baumans konsumtionssamhälle endast innefattar det 

västerländska samhället, det samhälle som bland annat huvudpersonerna i The Hills lever i.  

I vår tidigare forskning använde vi oss av James Friedman, som i sin bok hävdar att 

realityserier visserligen är en spegling verkligheten, men att TV aldrig kan ge en helt ”sann” 

bild av verkligheten, utan bara en representation av den. Det är just detta som är viktigt att 

komma ihåg, att den värld vi ser i The Hills är en ytterst liten del av vår värld och bör därför 

inte ses som representativ för hela vårt konsumistiska samhälle, och ännu mindre som en 

spegling av världen. De flesta av oss har inte råd med den livsstil som visas upp, och vår 

uppfattning är att The Hills har placerat ”vanliga” människor i en drömvärld. Detta resulterar  

i att tittarna kan identifiera sig med huvudpersonerna och samtidigt drömma om att bli en del 

av den drömvärld som målas upp. Att Lauren och de andra huvudpersonerna framstår som 

vem som helst bidrar till en felaktig bild av verkligheten. ”Vem som helst” kan inte få sina 

drömjobb, bo i vackra strandhus, bära dyra kläder och smycken – och allt detta utan att 

egentligen jobba. Alla huvudpersonerna jobbar med sina drömjobb, men vi som tittare får 

aldrig se dem kämpa för det, vilken vi anser är ett problem då detta sänder ut fel signaler till 

tittarna. Oftast får de komma på arbetsintervjuer av en slump, dessa intervjuer omfattar max 

fyra frågor som de ska besvara och därefter får de reda på att de har fått jobbet – ett jobb som 

innebär mycket fritid (ledighet) och bra betalt (om man tittar på de konsumtionsvaror som de 

alla har råd med) och detta utan att behöva slita för lönen. De egenskaper som framstår som 

viktiga är endast att vara social och trevlig. Den här bristen på kompetenser är något vi anser 

är ett, tyvärr, återkommande inslag i serien och vi frågar oss vad det signalerar till seriens 

unga målgrupp. Programmet visar visserligen upp vissa svårigheter som Lauren råkar ut för  
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i arbetet, men dessa är relativt lättuppklarade, och tuffare utmaningar är ingenting som 

skildras.  

 

The Hills porträtterar en pengastark överklass alternativt övre medelklass, och representanter 

från andra samhällsklasser, och särskilt då underklassen, syns aldrig till i programmet. Som 

Bauman skriver får de ”otillräckliga konsumenterna”, alltså de som är oförmögna att 

konsumera, inte vara en del av det konsumistiska samhället. De ska vara utom synhåll, borta 

från gator och torg, och denna regel tillämpas även i The Hills. Vi får aldrig se de som inte 

arbetar med sina drömjobb, bor i vackra strandhus eller bär vackra kläder och smycken. Enligt 

Bauman utesluts dessa ”otillräckliga konsumenter” ur vårt konsumistiska samhälle och 

tydligen anser inte heller producenterna bakom The Hills att det är värt att visa människor 

som står utanför konsumismens grindar.  

 

Huvudpersonernas liv och livsstil i The Hills framstår som oerhört bekväm. Bortsett från all 

den dramatik som skildras i serien lever de alla ”drömlivet”. Men trots detta är de ständigt  

i behov av förändring. Vi anser att det är viktigt att reflektera över det faktum att dessa 

förändringar är, precis som Bauman skriver, individuella och ofta förknippade med ren 

ytlighet. Vi får aldrig se ett försök att rent kollektivt förändra samhället eller olika 

omständigheter, utan allt fokus ligger på individen. Skildringen av denna ”drömvärld” gör att 

vi sällan får se några av livets baksidor. Problem från världen utifrån tränger aldrig in i den 

lilla bubbla som huvudpersonerna tycks leva i. Som tittare får vi aldrig veta att det finns en 

värld utanför The Hills. Detta kan ses ur två perspektiv: å ena sidan kan detta upplevas som 

problematiskt då serien ger en liten, ytlig och enahanda bild av vår värld. Å andra sidan kan 

The Hills ses som en möjlighet till verklighetsflykt där vi avskärmar oss från en värld fylld av 

krig, fattigdom och elände.  

 

The Hills är en realityserie som i första hand porträtterar relationer mellan människor. 

Visserligen människor i en drömvärld, men likväl människor med “vanliga” relationsproblem. 

Vår utgångpunkt för den här uppsatsen var att vi förväntade oss en så tydlig skildring av 

huvudpersonernas konsumtionsvanor (såsom shopping, fester och resor) att det otvetydigt var 

en uppmaning till konsumtion. Dock blev vi under analysarbetet alltmer övertygade om att så 

inte var fallet. I The Hills får vi sällan se medvetna konsumtionsval - samtidigt som 

konsumtion på många sätt är en självklarhet. Det blev allt tydligare att serien faktiskt inte 

skildrar konsumtion – utan konsumism. Vi menar att huvudpersonerna i The Hills inte ägnar 
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särskilt mycket tid åt att konsumera som en individuell sysselsättning, men att de befinner sig 

i konsumismen, det vill säga i det konsumistiska samhälle Bauman redogör för. Konsumismen 

i serien framstår som något så naturligt att varken huvudpersonerna eller serien i sig 

reflekterar över det. Vad detta signalerar till The Hills unga målgrupp är värt att fundera över. 

 

Konsumtion är enligt Bauman en självklarhet som genomsyrar allt i det konsumistiska 

samhället. Att analysera The Hills är ett sätt att se på detta. Serien kan, som sagt, ses som ett 

dokument av vår samtid och dess ideal, och genom att analysera den får vi en bild av det 

konsumistiska samhället. Som nämnts ovan har vi efter vår analys kommit fram till att 

programmet faktiskt inte uppmanar till konsumtion, men skildringen av livet i Los Angeles är 

ett uttryck för konsumismen och skapar i sin tur förutsättningar för andras (tittarnas) 

konsumtion. The Hills gör genom sin skildring av den glamourösa vardagen i drömmarnas 

stad konsumismen till ett vardagsideal. Ett ideal som för många (de flesta) är omöjligt att 

uppnå. 
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S01 E01 – New City, New Drama 
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S01 E10 – Timing is everything 
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S05 E10 – “Something Old, Something New…” 

S05 E20 – The Boys of summer 

S06 E01 – “Put On a Happy Face” 

S06 E06 – “Ghost From the Past” 

S06 E12 – All Good Things… 


