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Summary: This essay aims to examine how the producers of the Swedish docusoap Paradise 

Hotel apply different kinds of techniques to ridicule the participants of the programme. By 

watching 42 programmes it has been possible to pick out key scenes and segments, which 

have been analyzed through a Multimodal Critical Discourse Analysis. This method has been 

adapted to audiovisual material. The study was based on three theoretical approaches, which 

consisted of Class Theory, Discourses and Van Leuween and Wodak’s (1999) definition of 

recontextualization. The last-mentioned contains of a number of types of transformation, and 

the ones that have been applicable to this study are deletions, rearrangements, additions, 

repetitions and legitimation and evaluation. These are often combined and that subsequently 

causes a deeper form of ridiculing. These different strategies of ridiculing has resulted in the 

fact that the participants' identities have been constructed in such way that they are considered 

members of the working class, and this happens because they are associated with a vulgar, 

uneducated, uninhibited and sexually promiscuous behavior. This fact also enhances the 

prevailing discourse regarding today's youth.  
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1. Inledning 
“Förnedrings-tv” har det kallats med syftning på den mobbning deltagande utsätter varandra 

för inför offentligheten. Mer rättvisande vore att kalla det “människoförakts-tv”, ett förakt 

som inte bara riktar sig mot de deltagande, utan mer mot själva mänskligheten som sådan” 

(Everdahl, 1998). 

 

Dokusåpan har fått utstå kritik från och med att den först började visas i Sverige och har 

sedan dess ofta betraktats som förnedrings-TV. Sedan Expedition Robinsons intåg i TV-rutan 

för snart 20 år sedan har diskussioner gällande dokusåpans moral förts, och hur den 

bakomliggande moralen bidrar till upprätthållandet av den rådande individualistiska 

ideologin, idén om att “den starkaste överlever”. Kritiker menar att dokusåpor visar sådant 

som är alldeles för självutlämnande, och deltagare i programmen anser att produktionen 

skapar förvrängda bilder av dem, med syftet att konstruera olika slags karaktärer som gör sig 

bra i TV-rutan (Andersson & Lundberg 2001, s. 11). Deltagarna blir verktyg för att skapa 

olika slags intresseväckande karaktärer, som inte är överensstämmande med hur deltagarna är 

i verkliga livet. Detta är en del av en förnedrande process och begreppet förnedrings-TV har 

en fortsatt relevans (Mendible 2004, s. 335).   

  

Kritiken till trots är dokusåpor ett vanligt inslag i dagens TV-tablåer. Vi är vana vid att kunna 

ta del av människor som söker kärleken på svenska bondgårdar, är instängda i ett hus i flera 

månader eller får hjälp med sina fallerade ekonomiska situationer. Dokusåpor som Big 

Brother, Kungarna av Tylösand och programmet vi skall fokusera på, Paradise Hotel, 

utmärker sig eftersom deltagarna filmas dygnet runt i en konstruerad miljö och detta under en 

längre period. Detta innebär att tittarna får ta del av allt från interaktionen vid frukostbordet, 

bråk under inflytande av alkohol, till sexuella och nakna inslag. Dessa program faller därmed 

in under det som Furhammar (2006) definierar som förnedrings-TV. Eftersom dokusåpor varit 

en del av TV-världen i väldigt många år, är tittarna numera så pass luttrade att produktionen 

ständigt letar efter nya sätt att skapa dramatik för att följaktligen kunna fånga tittarnas intresse 

igen. 

  

Dokusåpans utveckling och framfart har föranlett ett antal diskussioner med varierande 

innehåll. En av dessa diskussioner gäller begreppet klass, ett begrepp som länge legat i 

skymundan då många forskare har betraktat det som irrelevant i dagens samhälle. Dock finns 
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det de forskare som menar att dokusåpan som sådan reproducerar idéer om just klass. Wood 

och Skeggs (2011) skriver att vissa dokusåpors programidé till och med går ut på att 

synliggöra skillnaderna mellan olika klasser (Wood & Skeggs 2011, s. 2). Ett exempel på 

detta är programmet Wife Swap, inom vilket tydliga klasskillnader visas upp genom att 

programmakarna väljer ut två fruar från olika sociala klasser som byter liv med varandra 

under några veckors tid (Lyle 2008). I andra dokusåpor visas inte klasskillnader och 

klasstillhörigheter upp på ett lika markant sätt, utan dessa yttrar sig istället implicit. Vårt 

studieobjekt, Paradise Hotel, är ett exempel på det sistnämnda eftersom programmet inte 

innehar en tydlig klassmotsättning. Majoriteten av deltagarna är dock unga, och idag råder en 

tanke om att dagens ungdomar är lata, oengagerade och hämningslösa (Expressen 2010, DN 

2011 & SVD 2012), och när unga människor exploateras i en dokusåpa som Paradise Hotel 

underkuvas knappast denna tanke. 

  

Studiens vetenskapliga problem grundar sig i hur deltagarna i svenska Paradise Hotel 2014 

framställs. Studien utgår från att det sker ett förlöjligande av deltagarna, och vill ta reda på om 

ett sådant förlöjligande av deltagarnas egenskaper och beteenden sker samt om det görs på ett 

sådant sätt att det knyts an till den rådande diskursen om arbetarklassen. Detta går hand i hand 

med den forskning vi har tagit del av, då denna visar på att deltagare i dokusåpor överlag 

kommer från arbetarklassen (Wood & Skeggs 2011, s. 2). Morley (2009) skriver att detta är 

ett problem som vi inte får åsidosätta, eftersom debatten om dokusåpor är något som idag är 

centralt i vårt samhälle och passar in i större, historiska frågor om representationen av klass 

(Morley 2009, s. 503). Om produktionens förlöjligande av deltagarna i Paradise Hotel i ett 

senare skede kan leda till reproducerade idéer om klass och att den rådande diskursen om 

dagens ungdomar kan bestå, menar vi att detta är ett vetenskapligt problem vilket är intressant 

men också viktigt att undersöka.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag finns som sagt en tanke gällande att dagens ungdomar är lata, oengagerade, oansvariga 

och att de går runt och väntar på att någon annan skall lösa saker och ting åt dem. Denna 

tanke förstärks möjligen av att arbetslösheten bland svenska ungdomar (15-24 år) i maj 2014 

var uppe i 25 procent (Ekonomifakta 2014). Denna siffra har inte varit så hög på väldigt 

många år, men denna realitet kan inte dagens ungdomar beskyllas för, vilket många kanske 

vill göra. Ekonomifakta skriver att det finns många bakomliggande faktorer till att 

ungdomsarbetslösheten idag är så pass hög som den är. Utöver konjunkturen och finanskrisen 
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som har varit, beror det på höga ingångslöner som kräver tidigare erfarenhet, 

turordningsregler vilka orsakar att ungdomarna får gå först när tuffa tider kommer, och 

slutligen beror det på att många ungdomar går ut gymnasiet utan fullständiga betyg 

(Ekonomifakta, 2014). Den höga ungdomsarbetslösheten är en bidragande faktor till 

diskursen gällande att dagens ungdomar är och beter sig på ett bestämt och inte särskilt 

uppskattat sätt.  Det faktum att samtliga deltagare i Paradise Hotel är unga, är något som, 

enligt oss, kan leda till växande fördomar och att den rådande diskursen förstärks. Detta 

eftersom dessa ungdomar under ett antal veckor inte verkar göra annat än att festa, sola, bada, 

få maten serverad och hotellrummen städade, vilket inte kan sägas vara något som går hand i 

hand med ansvarstagande och samhällsengagemang.  

 

Majoriteten av deltagarna i Paradise Hotel 2014 är mellan 18 och 25 år gamla. De flesta av 

dessa unga tjejer och killar saknar akademisk utbildning och har yrken vilka inte kräver en 

högre utbildning, och exempel på sådana är bartender, servitör, croupier och telefonförsäljare 

(se bilaga 1). Wood och Skeggs (2011) skriver att det råder en överrepresentation av 

arbetarklassen i dokusåpor, och detta på grund av deras kulturella och ekonomiska situation. 

En observation de har gjort är att det finns en tanke om att medverkan i en dokusåpa skapar 

tillgång till ett bättre liv och ett kändisskap (Wood & Skeggs 2011, s. 2). Vi menar också att 

det finns en uppenbar anledning till varför samtliga deltagare är unga, och det handlar om att 

de, på grund av deras ålder, beter sig på ett särskilt sätt, vilket förmodligen är vad 

produktionen önskar. Detta går vi in på djupare under punkt 1.2.2. Till följd av att deltagarna 

saknar karriärer och inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kan de “kosta på sig” att bli 

väldigt berusade, bråka, ha sex i TV och annat som är ekvivalent med att göra bort sig. Detta 

är även sådan TV som lockar till sig många tittare och därmed uppnår sitt mål; TV som säljer 

(Furhammar 2006, s. 248). 

 

1.1.1 Dokusåpor och förnedrings-TV 

Dokusåpan är en underkategori till konceptet reality-TV, vilket innefattar ett antal olika 

format såsom talk shows, livsstilsprogram och diverse dokumentärer. Det som dessa format 

har gemensamt är att de bygger på att produktionen av programmen innehar kontrollen över 

rollbesättning (val av deltagare), redigering och regissering (Wood & Skeggs 2011, s. 5). 

Denna studie kommer dock att använda begreppet dokusåpa, eftersom Paradise Hotel faller 

in under just den kategorin. Dokusåpan har nämligen ett fokus på deltagarnas känslomässiga 

relationer till varandra och innehåller ofta tävlingsmoment (NE 2014). Något som är specifikt 
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för just formatet dokusåpa är att den bygger hela sin idé kring institutioner eller grupper av 

människor (Hill 2007, s. 5). Furhammar (2006) skriver att dokusåpor idag är något som står i 

nära relation till förnedrings-TV. Redan i slutet av 1980-talet uppmärksammade TV-bolagen 

potentialen med förnedringens underhållningspotential och sedan dess har det bara eskalerat 

(Furhammar 2006, s. 128). Runt år 2000 var dokusåpor något som var populärt över hela 

världen och det var även då som Big Brother och Farmen fick sitt genomslag i Sverige 

(Furhammar 2006, s. 248), den sistnämnda med en programidé som kan jämföras med vårt 

studieobjekt Paradise Hotel. Farmen har, likt Paradise Hotel, flera månaders fördröjning av 

sitt program vilket resulterar i att produktionen, på ett mycket genomtänkt och omsorgsfullt 

sätt, kan redigera det inspelade materialet. Vidare skriver Furhammar att det är vanligare att 

dokusåpadeltagare blir alltmer medvetna om vad bra TV faktiskt innebär, och detta 

förverkligas genom att de startar konflikter, väcker aggressioner, är elaka och tar för sig för 

att få så mycket plats i TV-rutan som möjligt (Furhammar 2006, s. 248).  

1.1.2 Castingprocess 

Ofta vid produktionen av dokusåpor är de producerade och konstruerade av personer från 

högre klasser. Enligt Morley vet vi alla att dokusåpor erbjuder oss ett stort utbud av vad han 

kallar ”spectacles of shame” vilken inkluderar exponering av de ”osmakliga personerna” och 

deras livsstilar (Morley 2009, s. 495). 

 

Kavka (2012) skriver att castingprocessen för en dokusåpa är något man skall ta med i 

beaktningen när man tittar på slutresultatet. Det är inte vem som helst som får delta i en 

dokusåpa, tvärtom måste deltagarna ha tydliga, starka karaktärer som kan utmärka sig och ge 

produktionen den utgång som de önskar. På detta sätt innehar produktionen en viss kontroll 

redan innan de har börjat med inspelningen av programmet. De utvalda blir därmed uttagna 

för att spela “sig själva”, och detta skapar de dramatiska spänningarna som utgör 

grundpelaren i TV-världen (Kavka 2012, s. 80). Kavka skriver att vare sig det handlar om att 

deltagarna filmas när de bråkar eller har sex, handlar det i grund och botten om att relationer 

människor sinsemellan utvecklas under oerhört intima inramningar. Trots att castingprocessen 

och den narrativa kraften hos programmet i sig innebär att deltagarna behandlas som 

individer, är de endast intressanta för tittarna (och producenterna) om de interagerar på ett 

önskvärt sätt med de andra deltagarna. Individerna blir därmed inte intressanta förrän de 

agerar på ett särskilt sätt inom en grupp och under intima situationer (Kavka 2012 s. 83).  
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1.1.3 Paradise Hotel 

Paradise Hotel och dess programidé kommer ursprungligen från USA men kom till Sverige 

år 2005. Då visades det av TV4 men köptes senare upp av TV3, och idag är det MTG som har 

rättigheterna till programmet. Säsongen 2014, vilket är vårt studieobjekt, sänds hos TV3 och 

på Viaplay som även det ägs av MTG. Programmet når ut till många människor, och under 

vecka 43 av Paradise Hotel hade programmet i genomsnitt 433 000 tittare (MMS 2014, 

Dagensmedia 2014).  

 

Följande kan man läsa om programmet på TV3:s hemsida: “Nu laddar vi om med en ännu 

snyggare, galnare, roligare och hetare säsong. Och framgångsreceptet är det samma: Tio 

unga snygga singlar har skickats till Mexikos stillahavskust för att tillsammans checka in på 

ett av världens lyxigaste boenden. Jokrar checkar in. Förälskelser och vänskap spirar. 

Svekfulla allianser formas bakom stängda dörrar. På Paradise Hotel kan allt hända” (TV3 

2014).  

 

Paradise Hotel sänds under 18 veckor och visar tre avsnitt i veckan, från måndag till onsdag. 

På TV3 och TV3play visas det klockan 22.00 och på Viaplay finns det tillgängligt under 

större delen av dagen. Varje vecka innebär att ett nytt tema inleds, som exempelvis 

“politikerveckan”, “kulturveckan”, “skolveckan” och “talangveckan”. Under veckans gång får 

deltagarna utföra diverse tävlingsmoment vilka är förknippade till det gällande temat, och 

dessa tävlingar kan vara konstruerade på sådant vis att de antingen sker i lag eller som 

individuella tävlingar. Ett annat mycket centralt inslag i Paradise Hotel är när deltagarna får 

kliva in i “synken”, vilket är ett rum där deltagarna ensamma får sitta och tala mot en 

“osynlig” intervjuare bakom kameran. Deltagaren diskuterar då en aktuell företeelse och hur 

denne tänker kring detta, och medan monologen förs visas ofta klipp rörande den aktuella 

händelsen i bakgrunden.  

 

Programidén innefattar att fem singelkillar och fem singeltjejer checkar in på ett av Mexikos 

lyxigaste hotell. Under sin vistelse övervakas deltagarna ständigt av kameror och tittarna får 

bland annat ta del av fyllor, sexscener och bråk. De teman, som tidigare förklarats, används, 

enligt oss som författare, för att belysa deltagarnas okunskap. Varje nytt tema får diskuteras 

av deltagarna i synken och då framgår det ofta att de inte besitter särskilt stora kunskaper om 

ämnet. Varenda vecka måste deltagarna hitta en partner att stå säkert med under veckans 

parceremoni för att inte riskera att elimineras (TV3 2014). Partnerskapet innebär således att 
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deltagarna delar rum med varandra och att känna tillit till sin partner är något som behövs för 

att deltagarna skall komma långt i spelet. Under spelets gång kan allt hända och 

förutsättningarna för deltagarna kan förändras drastiskt när nya “jokrar” kommer in, intriger 

skapas och pakter bildas. I slutet av säsongen står två par kvar och tävlar om prispengarna 

(500 000 kronor). De utröstade deltagarna kommer då tillbaka till hotellet för att rösta på det 

par de anser vara de värdiga vinnarna av Paradise Hotel. Det par som får flest röster kommer 

sedan till den stora finalen där de får välja mellan att rättvist dela på pengarna eller att lura 

den andre, och ta pengarna själv.  

 

Paradise Hotel använder sig av så kallade ”jokrar”, vilket innebär att de tar in helt nya 

karaktärer under programmets gång, vilka plötsligt dyker upp och då ofta med något slags 

uppdrag att utföra. Detta händer oavbrutet, från vecka ett och framåt, och tanken med sådana 

jokrar är att de skall ställa spelet på ända. Andersson och Lundberg (2001) menar att själva 

benämningen “jokrar” samt användningen av dem tillkännager det faktum att deltagarna är 

ekvivalenta med spelpjäser. De är med andra ord flytt- och utbytbara allt efter produktionens 

önskemål, vilket går hand i hand med målsättningen för dokusåpan: att det skall bli bra TV 

och locka till sig tittare (Furhammar 2006, s. 248). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i klassteoretisk ansats, visa hur deltagarna i 

svenska Paradise Hotel 2014 framställs samt synliggöra de audiovisuella strategier som 

tillämpas för att förlöjliga deltagarna.   

 

1. Vilka huvudsakliga strategier är det som tillämpas för att förlöjliga deltagarna och 

vilka olika semiotiska resurser kombineras för att åstadkomma detta? 

2. Vilka konsekvenser har det för de identiteter som deltagarna ges?    

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Denna studies första avsnitt består av en inledning vilken leder in läsaren på ämnet och efter 

detta följer bakgrunden. Bakgrunden ger en översikt av studieobjektet och varför detta är ett 

intressant vetenskapligt problem. Därefter följer studiens syfte och tillhörande 

frågeställningar. I följande delar presenteras den tidigare forskningen vilken har 

sammanfattats i tre olika delar: klass, medelklassen och medelklassens blick samt klass och 
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produktionen av reality-TV. Efter detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna 

vilka utgör ramverket för hela denna studie. Vidare sker en genomgång av materialet liksom 

den valda metoden. Därefter följer analysdelen, vars resultat sedan presenteras i en 

resultatredovisning samt diskussion. Studien avslutas med våra slutsatser, vilka efterföljs av 

en kortare sammanfattning av hela arbetet. 

2. Tidigare forskning 
Det finns omfattande mängder av tidigare forskning om reality-TV och dess olika 

underkategorier. Vi ville få ett perspektiv över det nuvarande forskningsfältet och har därför 

kunnat notera att forskarna använder sig av olika typer av kvalitativa tillvägagångsätt när de 

skall närma sig sina vetenskapliga problem. Bland annat har Annette Hill (2007) använt sig av 

publikstudier när hon har studerat hur människor engagerar sig i och reflekterar över olika 

representationer av verkligheten inom den “faktiska” televisionen. Yvonne Andersson 

redovisar i samarbete med Dan Lundberg (2001) en kvantitativ innehållsanalys av ett antal 

svenska program vilka kan betecknas som dokusåpor. De har fokuserat på programmens 

huvudsakliga händelseinnehåll, för att kunna karaktärisera och beskriva dem. Quellette och 

Hay (2008) anammar ett annat sätt att studera reality-TV. De väljer istället att studera både de 

som tittar men också de som deltar i olika make over-program och menar att detta bidrar till 

“medborgarfostran”. Detta är bara några angreppssätt och här nedan kommer den tidigare 

forskning som är mest relevant för vår studie att presenteras. Den tidigare forskningen är 

kategoriserad utifrån dess innehåll och fokusområden.  

 

2.1 Klass 

Morley (2009) skriver att klasstillhörighet är något som går långt bak i tiden men att klasserna 

då hade en mer framträdande roll i samhället. Han menar dock att klasser fortfarande är 

synliga och att den klass någon tillhör har en stor inverkan på personens sociala status. Han 

skriver att det idag är väl etablerat att dokusåpor visar upp särskilda typer av personer, 

familjer och livsstilar. Vissa typer skönmålas som något att efterlikna, medan andra framställs 

som patologiska och dysfunktionella (Morley 2009, s. 490). Detta kan man sätta i relation till 

det Skeggs och Wood (2011) diskuterar; att det har upprättats en syn på medelklassen som det 

normativa och universella i samhället.  
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Hayward och Majid (2006) diskuterar på ett annat sätt hur underklassen inte passar in i bilden 

av vad som är normativt i samhället. De menar nämligen att det som utgör sinnebilden av 

underklassen är deras oförmåga att vara en viktig beståndsdel inom konsumtionssamhället. 

Denna grupp är utestängd från ett medlemskap i samhället eftersom de saknar de ekonomiska 

resurser som krävs för att uppfylla en meningsfull roll som konsument. Förr innebar en 

oförmåga eller ovilja att arbeta att man stängdes ute från ett socialt medlemskap i samhället, 

idag innebär snarare oförmågan eller oviljan att konsumera att man utestängs från det som 

anses tillhöra det normala. Ett upplevt problem med denna nya typ av underklass, vars 

medlemmar kallas för chavs i England, är dock inte att deras ovilja att konsumera, utan att de 

konsumerar på ett sätt vilket anses vara vulgärt. Denna diskurs åtskiljs från frågan om 

ekonomiskt kapital, och ersätts av frågan om bristen på kulturellt kapital, i enlighet med 

Bourdieus idéer (Hayward & Majid 2006, s. 14). Skeggs och Wood (2011) diskuterar också 

Bourdieus idéer, men väljer att resonera kring en persons kroppsliga habitus och att detta är 

en del av en dennes klasstillhörighet. Genom en process märks våra kroppar, vilket är ett 

direkt resultat av de sociala positioner vi har i samhället. Detta samverkar med Bourdieus 

argument, då han menar att kroppsrörelser och vanor avslöjar någons klasstillhörighet i 

samhället, exempelvis som den lite lätt framböjda överkroppen hos en bonde. De menar alltså 

att klasskillnader blir tydliga i reality-TV till följd av att producenterna efterfrågar de personer 

och de kroppar som är i behov av förvandling för att investera i sig själva och leva upp till den 

rådande medelklassnormen (Wood & Skeggs 2011, s. 17 ff). 

 

Tyler (2008) tar upp sambandet mellan skratt och utfrysning av människor eller grupper. Han 

menar att skratt är en handling som bygger på utfrysning som liknar reaktioner som utvecklas 

när människor känner avsmak och ogillande. Skratt är gemenskapsbildande, ofta smittsamt 

samt genererar en känsla av närhet till de andra som också skrattar. Skratt sker ofta på 

bekostnaden av någon annan, och när vi skrattar ”fixerar” vi den andre, så att denne blir 

objektet för något komiskt. Dessutom flyttar skrattet oss bort från själva objektet för skrattet, 

och detta skapar ett avstånd mellan "dem" och "oss", vilket i sin tur leder till moraliska 

bedömningar och en överlägsen klassposition. Att skratta åt någon är ett sätt att namnge, 

hantera och auktorisera klassförakt (Tyler 2008, s. 23). Klassförakt både motiverar och 

upprätthåller en lägre rangordning av människor, där de som skrattar placeras på en högre 

position, och de som blir skrattade åt placeras på en lägre position (Tyler 2008, s. 32).  
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Att program som Big Brother eller Paradise Hotel är ständigt återkommande, visar på att TV-

bolagen har insett vilken potential förnedring har i underhållningssammanhang och att detta är 

något som lockar till skratt (Furhammar 2006, s. 128). Mendible (2004) definierar förnedring 

som att betrakta samt behandla människor som att de enbart vore saker, djur, verktyg eller 

sämre varelser. Hon menar att en förnedrande handling leder till att personen som blir utsatt 

för detta får sin självrespekt skadad (Mendible 2004, s. 335). Detta kan kopplas till det Skeggs 

(1997) diskuterar. Hon menar att när det kommer till klasstillhörighet är respektabilitet ett av 

de allra mest utmärkande dragen. Denna respektabilitet präglar hela vårt sätt att tala, vem eller 

vilka det är vi talar med, vår syn på andra, vad vi studerar och hur väl vi känner oss själva 

eller kanske inte alls gör det. Vidare berättar Skeggs om hur arbetarklassen kontinuerligt 

fortsätter att beskrivas som farlig, hotande, respektlös och revolutionär. Själva innebörden av 

begreppet respektabilitet hade inte varit något att försöka bevisa, uppnå eller önska sig om det 

inte vore för att det hade bedömts som en egenskap hos dem som anses ha värde (Skeggs 

1997, s. 9). 

 

Respektabilitet har alltid haft rollen som en klassmarkör tillika klassbörda. När man som 

människa inte anses vara respektabel, får man per automatik ett lägre socialt värde och en 

svagare legitimitet. Respektabilitet inrymmer också moralisk makt: de som betraktas som 

respektabla innehar högre makt, och de som inte gör det innehar inte den makten (Skeggs 

1997, s. 12).   

 

2.2 Medelklassen och medelklassens blick 

Lee och Moscovitz (2013) diskuterar i sin forskning det faktum att TV har blivit "ett bekvämt 

hem" för medelklassen, att TV företräder och idoliserar överklassen och samtidigt framställer 

arbetarklassen och de fattiga i samhället som en "avvikande" grupp. I underhållningsmedia 

och populärpressen framställs arbetare och arbetarklassfamiljer som lata, överviktiga, 

obildade, vulgära och sexuellt promiskuösa. 

 

Allen och Mendick (2013) talar istället om det autentiska jaget och att arbetarklassen ställs 

utanför detta. De menar att inom dokusåpor är ett ”medelklass-objekt” den som har tillgång 

till resurser med vilka denne kan maximera sin existens och fatta de rätta besluten. Studier 

visar att vissa människor med tillhörighet i arbetarklassen kan nå berömmelse genom 

dokusåpor, men oftast betraktas de som ”för autentiska”. De har svårt att nå ett 

självförverkligande och anpassa sig till medelklassnormen således “bli bättre människor” 
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(Allen & Mendick 2013, s. 462). För att personer ur arbetarklassen skall kunna närma sig 

medelklassen och bli en del av den krävs att de arbetar med sig själva och rör sig mot en 

uppsättning dispositioner och sätt att vara som hör hemma i medelklassnormen. Artikeln 

refererar till Skeggs (2011), att om dokusåpor tillåter publiken att göra moraliska 

bedömningar av personligheter, kan detta leda till att tittare känner sig manade att positionera 

arbetarklassen som värdelös (Allen & Mendick 2013, s. 462). Vidare tar Allen och Mendick 

(2013) upp hur social klass alltid rekonstrueras genom och av bedömningar beroende på 

tillförlitlighet. De menar att vi måste överväga den roll klassrörelser spelar när individer läser 

av klasser i dokusåporna, och dessutom bli bättre på att utforska hur det går till när olika 

klasser korsas (Allen & Mendick, 2013 s. 472ff). 

 

Lyle (2008) intresserar sig också för ovanstående men använder istället termen medelklassens 

blick. Detta begrepp antyder att det är ett produktionssätt (symboliskt och materiellt), som 

stöds av ett obehag inför arbetarklassen. Detta obehag har historiskt sett inneburit att man har 

betraktat arbetarklassen som onormala, mindre värda och att de enbart är lämpade för 

särskilda former av arbete. Denna snedvridna syn på arbetarklassen har dessutom manat fram 

tanken om att de övre och mellersta klasserna har ett större värde. Över- och medelklassen 

betraktas som de moraliskt goda, anständiga och som ett förkroppsligande av god smak, till 

skillnad från deras motsats; arbetarklassen (Lyle 2008, s. 320). Lyle tar i sin forskning upp 

hur även Helen Piper har diskuterat kring begreppet medelklassen blick. Piper (2004) har 

nämligen diskuterat vems värden som ges större makt och hon hävdar att "en motsättning 

mellan normalitet och avvikelse konstrueras genom inbegripandet av extrema karaktärer". 

Enligt Piper kretsar medelklassen blick kring smak och utseende. Införskaffandet av "smak" 

indikeras av kunskapen om samt tillgången till kulturella artefakter (Piper 2004, s. 322). 

Arbetarklassen har länge förknippats med måttlöshet, en oförmåga att kontrollera sina 

grundläggande behov, och borgerliga föreställningar har konstruerats i opposition till 

arbetarklassen (Skeggs 1997, 2004). Klasskampen har ständigt reproducerats genom 

tillgången till och uppvisandet av "smak".  

 

För att personer ur arbetarklassen skall kunna närma sig medelklassen och bli en del av den, 

krävs därmed att de införskaffar sig och uppvisar “smak”, men även att de arbetar med sig 

själva. Allen och Mendick (2013) skriver att de således måste röra sig mot en uppsättning 

dispositioner och sätt att vara på som hör hemma i medelklassnormen. Om dokusåpor tillåter 

publiken att närma sig dessa dispositioner och specifika sätt att vara på, kan detta leda till att 
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de gör moraliska bedömningar av personligheter. Detta kan i ett senare skede innebära att 

tittarna känner sig manade att positionera arbetarklassen som värdelös. Man poängterar dock 

att det ännu inte finns mycket forskning inom detta område; hur publiken engagerar sig inom 

dokusåpor och till vilken grad publiken gör klassbedömningar (Allen & Mendick 2013, s. 

462). 

 

2.3 Klass och produktionen av reality-TV 

Den tidigare forskningen studien presenterat har diskuterat mycket kring begreppet klass och 

produktionen av reality-TV, och hur dessa två hänger ihop och påverkar varandra. Vi tar 

nedan upp olika perspektiv på detta område. Enligt Morley (2009) är dokusåpor ofta 

producerade och konstruerade av personer från högre klasser. Morley tar upp att dokusåpor 

visar upp ett stort utbud av vad han kallar ”spectacles of shame”, vilket inkluderar en 

exponering av de ”osmakliga personerna” i samhället och deras livsstilar (Morley 2009, s. 

495). 

 

Tolson (2011) går istället in på att reality-TV ofta innefattar konfrontationer, vilket har ett 

specifikt syfte. Iscensättningen liksom konstruktionen av konflikter är nämligen en 

grundläggande del av hela paketet. I reality-TV är personliga konfrontationer, vilka ofta 

innebär förolämpningar och obsceniteter, vanligt förekommande. Programinnehållet utmanar 

avsiktligt normer gällande ett normativt beteende, och detta möjligen i sin jakt på 

konfrontationer, men bekräftar generellt detta behov av att tävla med andra och söka efter sitt 

sanna jag, vilket är en del av den nyliberala individualismen (Tolson 2011, s. 56). Grindstaff 

(2011) tar upp ytterligare ett bakomliggande syfte som produktionen har med 

programinnehållet. Hon kommer nämligen fram till att produktionen av reality-TV ofta är 

inriktad på något som benämns som “the money shot", vilket är det djupt dramatiska 

ögonblick då deltagarna tappar kontrollen över sig själva, vilket gynnar produktionen (därav 

namnet ”the money shot”). Grindstaffs forskning har lett fram till argumentet om att detta 

enbart tillåter deltagarna ur arbetarklassen att prata och väsnas på vissa sätt och under 

särskilda förhållanden, vilket sedermera leder till en reproducering av klasskillnader 

(Grindstaff 2011, s. 203).  

 

Turner (2010) skriver att castingen av vanliga människor, till olika format inom reality-TV, 

innebär att TV-producenter kan skapa sina ”egna” kändisar. Detta sker genom att de 

kontrollera hur deltagarna marknadsförs före, under och efter produktionen och detta medan 
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de samtidigt underordnar varje “kändis” efter de behov som varje enskilt program eller format 

har. Detta medför en mycket stor förändring, inte bara i fråga om produktionen och 

konsumtionen av kändisar, men också gällande hur media nu deltar i den kulturella 

konstruktionen av identitet och begär (Turner 2010, s. 15). Detta går i samma linje med det 

som Ytreberg (2004) intresserar sig för. Han har gjort en etnografisk studie som handlar om 

formateringen av de personer som deltar i radioprogram. Ytreberg skriver att deltagande 

handlar om att bemästra den roll som ges av produktionskontexten och de krav som formatet 

begär. Han diskuterar hur produktionen, rutinmässigt och systematiskt, kan hantera processen 

av formatering, som i sin tur handlar om att förbereda deltagarna för programmets krav på 

uppträdande (Ytreberg 2004, s. 678). Formateringen som Ytreberg diskuterar handlar om hur 

deltagarna i radioprogrammet ”Mamarazzi”, väljs ut av produktionen. När han undersökte 

detta program kunde han konstatera att personerna som ringde in enbart kom fram om de var 

lämpade att delta i programmet och hade det som krävdes sett till programformatet. Ytreberg 

skriver även att producenterna ofta formaterar om deltagares monologer och samtal för att det 

specifikt skall passa det format som produktionen har i åtanke (Ytreberg 2004, s. 689). 

 

Även Tyler (2011) intresserar sig för produktionens roll och vilken betydelse den har för 

slutresultatet. Hon undersökte den brittiska dokusåpan “Underage and Pregnant” där hon 

studerade hur “misslyckade” unga mödrar framställdes utifrån ett klassperspektiv. Hon var 

intresserad av hur TV-produktionen kunde få “barnafödelse i tidig ålder” associerat med en 

viss klasstillhörighet. Hennes huvudsakliga fokus låg på produktionens semiotiska resurser 

såsom klippning, kameravinklar, ljud etcetera och hur dessa tillsammans skapar betydelse. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen av Morley (2009), Skeggs och Wood (2011), Hayward och Majid 

(2006) och Tyler (2008) diskuterar med olika utgångspunkter och perspektiv hur klass yttrar 

sig i samhället och särskilt i medierna. De tar upp vad som anses var eftersträvansvärt och 

klassificeras som normativt (medelklassen) och vad som anses utgöra ett annorlundaskap och 

vara dysfunktionellt (arbetarklassen). Detta är mycket viktig och relevant information vår 

studie, eftersom att vi behöver en förståelse för hur klass kan yttra sig i reality-TV och i ett 

program som Paradise Hotel.  

 

Tyler (2008) lyfter fram skrattets innebörd. Han menar nämligen att skratt ofta sker 

bekostnaden av någon annan, och detta skapar ett avstånd mellan "dem" och "oss". Att skratta 
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åt “dem” är ett sätt att hantera och auktorisera klassföraktet. Denna forskning är mycket 

betydande för vår undersökning eftersom vi behöver förstå vad det är som händer inom oss 

när vi tittar på Paradise Hotel. Vad är det med programmet och dess framställning av 

deltagarna som får oss att skratta? Vad innebär skrattet mer än att en sekvens innehåller 

komiska komponenter? Detta är frågor studien kommer att beröra. 

 

Medelklassens blick diskuteras av Lyle (2008), Lee och Moscowitz (2013) och Allen och 

Mendick (2013), vilket är ett begrepp denna studie har haft stor nytta av. Detta är betydande 

för att få en förståelse varför vi skrattar åt deltagarna och ser ner på deras beteende. Lyle 

säger att det är viktigt att tydliggöra att programmakarna till Wife Swap har valt ut deltagarna 

på grund av deras oförenlighet och dramatiska potential (Lyle 2008, s. 329). Denna 

information har varit viktig att ha i åtanke då vi behövde få en förståelse för att deltagarna i 

Paradise Hotel har blivit utvalda av en anledning; för att göra bra TV.  

 

Morley (2009), Tolson (2001), Grindstaff (2011), Turner (2010), Ytreberg (2004) och Tyler 

(2011) tar alla upp den betydelse produktionen har, gällande allt från castingprocess till 

slutresultat. Trots att Ytreberg studerar radiomediet, var hans synpunkter bra att ta i beaktning 

under vår studie. Detta eftersom han undersöker hur produktionsprocessen, innefattande allt 

från ljudeffekter, musik, klippning etcetera, bearbetas för att sedan komma fram till en 

slutprodukt vilken gestaltar deltagarna på ett visst sätt. Detta gick att förena med vårt 

analysmoment då vi ville få en förståelse för hur de semiotiska resurserna samverkar och 

följaktligen reproducerar idéer om klass i Paradise Hotel.  

3. Teoretiska utgångspunkter  
Nedan följer en presentation samt beskrivning av de teorier och begrepp vilka vi har haft som 

utgångspunkt för vår studie. Dessa teoretiska utgångspunkter utgör ramverket för 

genomförandet av denna studie. För att analysen skulle kunna utföras och för att i ett senare 

skede besvara våra frågeställningar utgör diskurs, rekontextualisering och klassteori 

fundamenten i detta avsnitt.  

	  
3.1 Diskurs 

Diskurser kan allra bäst ses som “ramar”, med vilka människor försöker att forma 

gemensamma förståelser av världen och av sig själva, och att dessa förståelser legitimerar och 
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motiverar ett särskilt kollektivt handlande (Howarth 2007, s. 11). Om man skall betrakta 

diskurser som ramar innebär detta att de först och främst är konstruktioner vilka kan skapa 

gemensamma uppfattningar samt förståelser för specifika syften (Howarth 2007, s. 11). I 

denna studie har vi valt att applicera synen av diskurser som modeller av världen vilka är 

delade inom samhällen där människor tänker om och förstår olika händelser, identiteter och 

handlingar på ett specifikt sätt. Vi betraktar därmed inte diskurser som realiteten, utan som 

versioner av hur vi kan förstå olika företeelser. Viktigt att förstå är att diskurser kan betecknas 

av sina skilda delar. En uppsättning av olika händelser, identiteter och handlingar kan 

betecknas av element vilka kan förknippas med någon av dessa. Enklare förklarat kan 

exempelvis en konstnär associeras med specifika identiteter och handlingar genom kläderna 

personen har på sig, eller hur denne pratar. Kläderna eller språkbruket är därmed mindre 

element av den helhet som förknippas med den rådande diskursen (Machin 2010, s. 216). 

 

Foucault säger att diskurser är medel som olika slags krafter använder sig av för att gynna 

sina egna projekt och intressen. Detta innebär att de krafter som redan har mycket makt i 

samhället kan få än mer makt (Howarth 2007, s. 60). Sociala relationer kan uppfattas som 

samlingar av diskurser vilka alltid är politiska konstruktioner som innebär utövande och 

skapande av makt (Howarth 2007, s. 120ff). 

 

Begreppet diskurs har kommit att bli alltmer betydelsefullt inom samhällsvetenskapen, vilket 

har orsakat flertalet förändringar av ordets gängse betydelse. För vissa är diskurs något som 

enbart gäller ett enda yttrande eller möjligen ett kort samtal två människor sinsemellan, för 

andra är begreppet liktydigt med det som utformar hela den politiska och sociala världen 

(Howarth 2007, s. 10). Att begreppet diskurs ständigt är under förändring, används vida brett 

och går att tolka på ett flertal olika sätt, anser vi vara till teorins nackdel och därmed en brist. 

Vår tolkning av de diskurser vi exemplifierar här nedan, ser möjligen inte likadan ut för någon 

annan. Detsamma gäller för andra omtvistade och komplexa begrepp inom 

samhällsvetenskapen, och beroende på vilket teoretiskt system denne har som utgångspunkt, 

ges begreppet diskurs olika betydelser (Howarth 2007, s. 11). Dock är begreppet något som är 

betydande för denna studie då det som undersökts är nära förknippat med de rådande 

diskurserna.  

 

I denna studie av Paradise Hotel är det framförallt två diskurser som står i fokus och dessa är 

centrala för hela arbetet. Dels gäller det diskursen om “dagens ungdomar”, vilka anses vara 



	   18	  

lata, bortskämda och oengagerade vilket tydligt går att koppla till vårt studieobjekt eftersom 

samtliga deltagare i Paradise Hotel är unga. Diskursen om dagens ungdomar är nära 

förknippat med diskursen gällande personer ur arbetarklassen, och hur de anses vara vulgära, 

obildade, sexuellt promiskuösa och respektlösa (Skeggs 1997, Lee & Moscovitz 2013). De 

olika sätt på vilka produktionen väljer att framställa deltagarna, kan leda till att dessa rådande 

diskurser kan komma att förstärkas. 

 

3.2 Rekontextualisering 

Som ovan nämnt kan diskurser betraktas som konkreta system av sociala relationer och 

sociala praktiker (Howarth 2007, s. 17), och är ständigt under omvandling. Innebörden av 

rekontextualisering kan då vara en bidragande faktor till att diskurser skapas, förändras eller 

förstärks. Rekontextualisering innebär att språket används för att transformera händelser och 

förhållanden inom vilka elementen förs bort, förändras, ersätts eller förenklas (Machin & 

Mayr 2012, s. 223). Wodak och Van Leeuwen (1999) menar att rekontextualisering alltid 

innebär någon slags omvandling och exakt vad som omvandlas beror på de intressen, mål och 

värden hos kontexten inom vilken just den praktiken rekontextualiseras (1999, s. 96). Enkelt 

förklarat innebär rekontextualisering att man flyttar det ursprungliga innehållet till ett nytt 

sammanhang och att innebörden därmed förändras.  

 

Denna studie har framförallt fokuserat på en del av de begrepp vilka ingår i den diskursteori 

som Van Leeuwen (2008) och Van Leeuwen och Wodak (1999) har skrivit om. När de i sin 

teori beskriver rekontextualisering berör de en rad begrepp vilka de väljer att betrakta som 

olika typer av omvandlingar. De menar att dessa begrepp är en del av processen då sociala 

praktiker rekontextualiseras. Vi är medvetna om att begreppen förklaras i ett sammanhang 

innefattande skrivna texter vilket är en brist med denna teoretiska utgångspunkt. Dock är det 

något som är ytterst nödvändigt för denna studie, då materialet i ett program som Paradise 

Hotel är något som kontinuerligt rekontextualiseras och gör detta på många olika sätt. Detta 

bidrar i sin tur till de rådande diskurserna om dagens ungdomar och arbetarklassen vilka vi 

tidigare har diskuterat. Därför har vi anpassat Van Leeuwen och Wodaks begrepp till rörlig 

bild, vilket bland annat innefattar musik, ljudeffekter och diverse grafiska element. Dessa 

begrepp, vilka även utgör analysens byggstenar, är utelämnande, omplaceringar, tillägg, och 

repetitioner och kommer att förklaras senare under punkt 4.4. Dessa begrepp leder fram till 

Van Leeuwen och Wodaks två andra begrepp vilket också faller under ramen av 

rekontextualisering vilka är legitimering och utvärdering. Legitimeringar handlar om 
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domäner av kunskap som används när man skall välja mellan att berättiga (legitimera) eller 

att inte berättiga (avlegitimera) sociala praktiker. Detta innebär, i ett förtydligande, att sociala 

praktiker rekontextualiseras och att tittaren sedan väljer att rättfärdiga eller ta avstånd ifrån 

det de ser (Van Leeuwen 2008, s. 20). Utvärderingar görs av inslag inom eller av sociala 

praktiker. Utvärderingar är alltid kopplade till legitimeringar. I detta finns det en skillnad 

mellan det som är moraliskt bra, estetiskt bra, känslomässigt bra, funktionsmässigt bra och 

deras motsatser; vad som anses vara dåligt. Om en deltagare agerar på ett särskilt sätt, gör vi 

en utvärdering av denna handling och bestämmer oss för om detta var moraliskt bra eller 

dåligt (Van Leeuwen 2008, s. 20). Dessa legitimeringar och utvärderingar blir alltså en följd 

av de sociala praktiker som rekontextualiseras.   

 

3.3 Klass och klassteori 
Ovan nämnda teoretiska utgångspunkter går båda att koppla samman med studiens nästa teori; 

klassteorin. Klass har inte riktigt lika stor betydelse som det en gång hade, och förflyttningen 

från klassbegreppet har skett inom en rad akademiska fält. De som överger begreppet brukar 

mena att klassfrågan har blivit överflödig (Skeggs 1997, s. 18). Om man skall se bakåt i tiden 

har Marx klassbegrepp haft absolut störst betydelse. Enligt Marx har varje samhällsklass sin 

roll inom eller ställs i relation till den materiella produktionen. Max Weber hävdade istället att 

makt, politisk sådan, och status, social sådan, vägde lika tungt när det gällde vilken 

klasstillhörighet någon hade. Trots att klassbegreppet har förblivit kontroversiellt och att vissa 

hävdar att det inte längre är aktuellt, har det dock bevarat sin aktualitet (NE 2014).  

 

Att arbetarklassen tillskrivs ett negativt värde (att betrakta sig själv som smakfull genom att 

betrakta andra som smaklösa), är inte bara en fråga om att peka ut vissa aspekter inom 

arbetarklassens kultur för att öka sitt eget värde, utan handlar även om att upprätthålla 

positionen av att få vara dömande för att på så vis ges ett högre värde. Detta föranleder synen 

på personer från arbetarklassen som omoraliska, motbjudande, värdelösa, äckliga och 

utbytbara (Skeggs 2005, s. 977). Detta står i direkt relation till våra två tidigare nämnda 

teoretiska utgångspunkter, eftersom att det, först och främst, finns en rådande diskurs om att 

arbetarklassen är och beter på ett visst sätt. För det andra har olika sociala praktiker vilka är 

att förknippa med arbetarklassen blivit rekontextualiserade, vilket givetvis kan komma att 

förstärka den rådande bilden. I Paradise Hotel är deltagarna obildade och exempelvis ägnar 

sig åt att dricka alkohol, festa, sola och bada samt åt sexuella relationer, vilka är sociala 
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praktiker vilka har blivit rekontextualiserade. Detta kan kopplas till diskursen gällande en viss 

klasstillhörighet, och i detta fall gäller det just arbetarklassen. 

 

Stephanie Lawler (2005) diskuterar också klass, men menar att problematiken inte enbart 

vilar vid att människor från medelklassen “ser ned” på arbetarklassen utan också att 

medelklassen idag är något som är normaliserat och eftersträvat. Det handlar alltså inte om 

arbetarklassen i sig utan mer om hur de beskrivs och hur deras “problematiska” karaktärsdrag 

inövas av människor från medelklassen (Lawler 2005, s. 431). Likt Skeggs (2005) skriver 

Lawler att representationen av arbetarklassen är något som är märkt av ogillande och förakt. 

Och detta inte för deras position i samhället utan för deras identiteter som genomsyras av 

ignorans, brutalitet och smaklöshet (Lawler 2005, s. 437). Alltså, de som inte har någon 

känsla för det som är “vackert”, blir ekvivalenta med vad som är att betrakta som grovt och 

uselt (Lawler 2005, s. 439). 

 

Som tidigare förklarat finns det olika definitioner av klass och olika teorier att utgå från. 

Denna studie har dock valt att använda och utgå från Bourdieus klassteori. Till skillnad från 

Marx ligger Bourdieus fokus på att klasstillhörighet inte enbart handlar om det materiella 

ägandeskapet, utan även om tillgången till det kulturella och sociala kapitalet (Crossley 2012). 

Detta innebär därmed att klasstillhörighet inte står i direkt relation till inkomsten och hur stora 

ekonomiska tillgångar någon har, utan handlar mer om ett beteende vilket kopplas till det 

sociala och kulturella kapitalet. Hans grundtanke om klass gäller att alla i ett visst samhälle 

ges en objektiv position i det "sociala rummet", beroende på individens ekonomiska och 

kulturella kapital (Crossley 2012). När Bourdieu pratar om kulturellt kapital menar han att ett 

samhälles kultur är lika ojämlikt fördelat som det materiella välståndet. Han ställer dock det 

kulturella kapitalet i kontrast till det materiella när han påpekar att det är möjligt att bli rik 

väldigt fort, genom att exempelvis spela roulett, men vi kan inte på samma sätt förskaffa oss 

ett kulturellt kapital (Deer 2012).  

 

Begreppet habitus är en betydande beståndsdel inom denna teori. Habitus fokuserar på vårt 

sätt att agera, känna, tänka och vara. Det fångar hur vi inombords bär på en historia, hur vi 

därefter för in den i nuet, och hur vi i ett senare skede väljer att agera på vissa sätt och inte 

andra. Habitus kopplar ihop det sociala och individen, eftersom att erfarenheterna i någons liv 

kan vara unika till sitt innehåll, men kan, sett till strukturen, samtidigt delas med andra 

tillhörande samma samhällsklass, kön, etnicitet, sexualitet, yrke, nationalitet, region och så 
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vidare. Som exempel delar medlemmarna i en specifik samhällsklass per definition 

strukturellt liknande positioner i samhället, vilka ger upphov till strukturellt liknande 

erfarenheter inom sociala relationer, processer och strukturer. Habitus handlar kort sagt om 

den kulturella positionen en individ eller grupp innehar och utgör i samhället (Maton 2012).  

 

Klassteorin är i allra högsta grad relevant för oss eftersom vi har undersökt hur deltagarna i 

svenska Paradise Hotel 2014 framställs och vilka audiovisuella strategier som tillämpas för 

att förlöjliga deltagarna. För att överhuvudtaget göra en sådan analys och ett konstaterande, 

behövde vi vara införstådda med vad social klass innebär, hur det yttrar sig, kan definieras 

samt tolkas. Reality-TV och dess olika genrer visar upp “vanliga” människor i olika slags 

kontexter, och detta innefattar representationer av sociala strukturer som underförstått berör 

just klass (Wood & Skeggs 2011, s. 1). Det faktum att klass är ett kontroversiellt begrepp vars 

aktualitet har diskuterats kan självklart vara till denna teoris nackdel. I samband med 

klassteorin har vi Lyles (2008) definition av medelklassens blick i beaktning. Med detta 

begrepp, som tidigare nämnt, menar hon att TV-publiken har en särskild blick, och att 

publiken med denna blick ser på arbetarklassen som något onormalt, mindre värt och att de 

enbart är lämpade för särskilda former av arbete. Över- och medelklassen betraktas som de 

moraliskt goda, anständiga och som ett förkroppsligande av god smak, till skillnad från deras 

motsats; arbetarklassen (Lyle 2008, s. 320). Vi vill hävda att produktionen av programmet 

Paradise Hotel har denna blick och skapar förutsättningar för att publiken också skall 

anamma den. 

 

3.4 Sammanfattning 

Diskurser är versioner av hur vi kan förstå olika företeelser och vår omvärld. En ung mamma 

från en förort kan exempelvis skapa känslan av att hon har en specifik identitet och handlar på 

ett visst sätt, och detta i kombination med vetskapen om att hon är en ung mamma, liksom av 

att se hon klär sig eller höra hur hon pratar. Kläderna eller personens språkbruk är mindre 

element av den helhet som förknippas med den rådande diskursen (Machin 2010, s. 216). De 

olika sätt på vilka produktionen väljer att framställa deltagarna, kan leda till att dessa rådande 

diskurser kan komma att förstärkas. Rekontextualisering sker med hjälp av ett antal verktyg 

och de, vilka används i analysen, är deletions (utelämnande), rearrangements (omplacering), 

additions (tillägg), repetitions (repetitioner), legitimations (legitimeringar) och evaluations 

(utvärderingar). I Paradise Hotel sker rekontextualiseringar av sociala praktiker konstant, och 

detta leder ofrånkomligen till att deltagarna framställs på ett sätt vilket inte är 
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överensstämmande med verkligheten. Utifrån Bourdieus synsätt handlar inte bara klass om 

det ekonomiska kapitalet, utan även om det kulturella och sociala (Crossley 2012). Lawler 

(2005) skriver att människor från medelklassen “ser ned” på arbetarklassen, och att 

medelklassen idag är något som är normaliserat och att eftersträva. Lyle (2008) diskuterar 

detta ur ett annat perspektiv när hon behandlar medelklassens blick, och hur detta skapar ett än 

större avstånd mellan publiken och deltagarna i reality-TV. 

Sammanfattningsvis sker förlöjligande av deltagarna i ett program som Paradise Hotel, och 

detta genom att sociala praktiker kontinuerligt rekontextualiseras på olika sätt. Detta kan i sin 

tur leda till att diverse diskurser, ramar med vilka människor försöker få förståelse för 

verkligheten, skapas och upprätthålls. Dessa diskurser kan, i ett senare skede, leda till att 

tankar och idéer om klass fortsätter att reproduceras. 

4. Material och metod 
Detta avsnitt kommer att presentera studiens urval samt en beskrivning av hur avgränsningen 

av materialet gått tillväga.  

 

4.1 Material och avgränsningar 

Det finns många svenska och internationella dokusåpor vilka skulle kunna utgöra intressanta 

studieobjekt. Just vårt val av studieobjekt, svenska Paradise Hotel 2014, motiverar vi med att 

vi finner själva programidén oerhört intressant samt att detta är ett program med höga 

tittarsiffror (MMS 2014 & Dagensmedia 2014). Vi anser att detta är en mycket absurd och 

intressant programidé eftersom det faktum att ungdomar som bor på ett hotell i ett antal 

veckor, där de spelar ut varandra, festar och har sex framför kamerorna vilket beskrivs som ett 

”paradishotell”. Att programmet ses av en större publik innebär i sin tur att programidén och 

innehållet exponeras på många plattformar, dels i TV, dels på webb-TV och dessutom på 

diverse sociala plattformar, såsom bloggar och det sociala nätverket Instagram. Slutligen är 

detta ett studieobjekt vilket väcker kritik kring hur deltagarna framställs (se exempel i bilaga 

2), vilket är en del av syftet med denna studie.  

 

Eftersom analysen påbörjades innan säsongen hade hunnit avslutas är materialet avgränsat 

från 54 avsnitt ned till 42. Detta innebär således att vi missar de tolv sista avsnitten av 

säsongen, vilket innebär att eventuellt intressant material inte har kunnat analyseras. Dock 

anser vi att 42 avsnitt inbegriper ett tillräckligt stort omfång för att vi skall kunna komma 
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fram till en tillförlitlig och generell slutsats. Anledningen till att vi inte valde förra säsongen 

av Paradise Hotel är att den enbart innefattade 30 avsnitt, och då menar vi att 42 avsnitt ger 

oss än mer genomgripande material. Ju mer material att tillgå, desto mer material att kunna 

använda till analysen. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att sekvenserna, vilka valts ut, 

innefattar något som berör veckornas tema men också framställningen av individuella 

deltagare. Sekvenserna med de individuella deltagarna valdes ut då vi på ett djupgående plan 

ville analysera och granska hur de förlöjligar enskilda deltagare, så att det kan skapas 

specifika ”identiteter”. De enskilda deltagarna vilka valdes ut har getts sådana pass 

framträdande identiteter, att de därför utgjorde intressanta analysmaterial. Valen av de 

sekvenser vilka har att göra med veckornas tema, gjordes på grund av att flera deltagare får 

komma till tals och vara med i bild, vilket visar på att förlöjligandet sker i flera olika 

kontexter, innefattande samtliga deltagare och inte bara några få personer.  

 

När det gäller teoretiska utgångspunkter var vår ursprungliga tanke att ha genus som teoretisk 

ansats. En fördjupning i klassteorin tedde sig dock mer intressant, och istället för att utgå från 

två omfattande teorier valde vi att enbart fördjupa oss i en av dem. En kombination av dem 

båda hade lett till att studien blivit alldeles för stor. Utöver detta faktum fanns det inte lika 

mycket forskning om klass och dokusåpor, vilket det däremot gör om genus. Vi menar att det 

gjorde vår studie mer intressant, eftersom denna studie gräver i något som inte har blivit lika 

diskuterat som exempelvis genus har blivit de senaste åren.   

 

4.2 Urval 
Urvalet för denna studie är målinriktat. Analysmaterialet begränsar sig alltså inte efter något 

slumpmässigt urval utan insamlingen av material sker genom teoretiska frågeställningar och 

teoretiskt intresse. Den typ av målinriktat urval denna studie brukat är teoretiskt urval vilket 

innefattar att materialet analyserats till en viss teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman 2011, s. 

394). Med stöd av detta, har de sekvenser valts ut, vilka anses vara mest intressanta i 

förhållande till studiens frågeställningar. Urvalet utgick från en kartläggning över de 42 

avsnitten vilka fanns att tillgå vid analysens genomförande. Kartläggningen gjordes genom att 

översiktligt studera de 42 avsnitten och därefter grundligt analyserat utvalda sekvenser ur 

dessa. Som tidigare nämnt i punkt 1, utgår denna studie från att produktionen använder sig av 

diverse strategier vilka skapar ett förlöjligande av deltagarna, och valet av sekvenser berodde 

på hur många audiovisuella strategier det gick att finna i dem. De sekvenser vilka innehöll 

flest audiovisuella strategier genomgick därefter en djupare analys, och det var i dessa 



	   24	  

sekvenser ett mer omfattande förlöjligande gick att finna. Som nämnt i föregående avsnitt har 

fokus bland annat kretsat kring tävlingsmomenten. Det som gör tävlingsmomenten 

analyserbart intressanta är att de är kopplade till temat för veckan, och som tidigare diskuterat 

menar vi att många av dessa teman kan ha använts för att belysa deltagarnas okunskap. 

Studien har även analyserat utvalda sekvenser av individuella deltagares förlöjligande. 

Sekvenserna definieras alltså av ett specifikt tema, ämne eller innehåll och varierar i längd 

vilket beror på händelsetypen.  

 

Denna studie har, så gott det går inom ramen för en C-uppsats, strävat efter en så hög 

teoretisk mättnad som möjligt. Sekvenserna som utgör studiens analysobjekt är därför inga 

extrema fall vilka enbart går att finna i några få avsnitt, utan utgör typiska exempel för vad 

som är vanligt förekommande i Paradise Hotel 2014 (se ytterligare sekvenser i bilaga 3).  

 

4.3 Metod 

Vår studie kan bäst beskrivas som en kvalitativ fallstudie då vi ingående undersöker olika 

sekvenser ur Paradise Hotel Sverige 2014. När det kommer till frågorna “hur” och “varför”, 

ger fallstudier en unik kunskap om de olika fenomenen man ämnar undersöka (Ekström & 

Larsson 2010, s. 57) vilket gör att det passar just denna studie eftersom vi skall besvara frågan 

”hur”. I fallstudier kan man som forskare studera sitt material mer djupgående om man tror att 

det finns kontextuella och situationella aspekter av det man undersöker. I fallstudier studerar 

man även de mer grundläggande förhållandena som kommer till uttryck i materialet så som 

ideologier, tekniker, strategier och så vidare (Ekström & Larsson 2010, s. 19). 

 

4.3.1 Multimodal Kritisk Diskursanalys 

I Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) undersöker man kombinationen mellan det 

visuella och det lingvistiska: vilka individuella element som framträder i det vi ser och vilka 

diskurser som framträder som vi vid första anblick inte skulle uppmärksamma. Man frågar sig 

därmed vilka visuella element som gör sig synliga men också vilka som ligger dolda och är 

exkluderade (Machin & Mayr 2012, s. 31). Kombinationen mellan det visuella och det 

lingvistiska, som i vårt fall är de rörliga bilderna, klippningen, talet och ljuden, är just vad 

denna studie har granskat. Machin och Mayr (2013) visar hur MCDA är en bra metod vid 

analysen av ett TV-program likt Crimewatch. Denna metod kan bli ett viktigt bidrag och 

tillägg till sådana observationer genom att den har ett mer systematiskt funktionssätt i sitt 
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förhållande till språk och bilder. Machin och Mayr demonstrerar hur detta kan hjälpa dem att 

finna semiotiska medel genom vilka vissa diskurser om brottslighet blir legitimerade och 

naturaliserade i samhället (Machin & Mayr 2013, s. 358). 

 

I en av sina undersökningar använder de sig av en ny version av MCDA, och de placerar 

denna nya form av analys inom ramen för begreppet "rekontextualisering av sociala 

praktiker". Detta är användbart eftersom det uppmärksammar sekvenserna av aktivitet, eller 

det "script" som skapar olika diskurser. Dessa diskurser representerar någon slags kunskap 

om vad som händer i en specifik social praktik, vilka som är involverade i den och vilka 

värderingar dessa har. MCDA hjälper till att rikta uppmärksamheten åt den roll som inte 

enbart språket, utan även andra semiotiska resurser, spelar när det gäller formationen av 

representationer och deras rekontextualisering (Machin & Mayr 2013, s. 359). Detta leder oss 

in på mentala processer vilket handlar om att få tillträde till det någon tänker, känner eller 

förstår, vilket i vårt fall gäller de mentala processerna hos deltagarna i Paradise Hotel 

(Machin & Mayr 2013, s. 107). Metoden MCDA har hjälpt vår studie att upptäcka vilka 

produktionsmedel och semiotiska resurser som används och hur dessa i sin tur verkar för att 

förlöjliga deltagarna i Paradise Hotel 2014. Med hjälp av denna metod kan vi därmed finna 

semiotiska medel genom vilka vissa diskurser (exempelvis de om dagens ungdomar och 

arbetarklassen) blir legitimerade och utvärderade. 

 

4.3.2 Metodproblem 

Med tanke på att MCDA är utformat för kombinationen mellan text och stillbild var vi 

medvetna om att eventuella problem kunde komma att uppstå under analysen. Detta gällde 

även användningen av mentala processer, vilket även det är anpassat för text och stillbild. 

Med detta i åtanke, har vi så gott det går, anpassat MCDA och mentala processer efter tal och 

rörlig bild.  

 

Ett annat metodproblem gäller hur MCDA har kritiserats för att inte ta hänsyn till läsare eller 

lyssnare (Machin & Mayr 2012, s. 208). Detta gäller även i vårt fall. Dock har vi inte haft för 

avsikt att fördjupa oss i hur publiken tolkar budskap eller uppfattar programmet utan fokus 

har kretsat kring hur produktionen bidrar till ett förlöjligande av deltagarna och vilka 

konsekvenser det kan leda till.  
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Då vi även har valt att rikta in oss på fallstudier måste även ett annat metodproblem belysas. 

Fallstudier kan kritiseras genom att generaliserbarheten kan bli bristfällig då forskaren enbart 

fokuserar på enstaka fall (Bryman 2011, s. 67). Eftersom det är specifikt material vi har 

analyserat, vilket uppnår teoretisk mättnad, anser vi inte att detta är gällande för oss. 

Fallstudier är således det bästa sättet för oss att besvara frågeställningarna.  

 

Slutligen kan det givetvis vara så att vi har missat när det har skett någon, enligt Van 

Leeuwen och Wodaks (1999) definition, typ av omvandling i de analyserade sekvenserna. 

Vissa typer av omvandling kan således ha förbisetts, eller hade möjligen tolkats annorlunda 

av någon annan. När vi exempelvis har upptäckt en omplacering, såsom flytt av klipp till en 

ny kontext, kan det givetvis vara så att någon annan inte skulle betrakta det som en 

omplacering. De typer av omvandlingar vilka har upptäckts under analysen har varit 

uppenbara, och därmed finns en risk att mer subtila sådana har gått oss förbi.  

 

4.3.3 Reliabilitet och validitet 

Vissa forskare menar att kvalitativa undersökningar skall värderas och bedömas utifrån helt 

andra kriterier än utifrån graden av validitet och reliabilitet. Deras tveksamhet inför att 

applicera validitets- och reliabilitetskriterier på kvalitativa studier bottnar i att de kriterierna 

förutsätter att det finns en möjlighet att komma fram till en enda och absolut bild av den 

sociala verkligheten. Dessa kriterier kan dock anpassas till kvalitativa studier och detta utan 

att de förlorar sin faktiska innebörd (Bryman 2011, s. 351). 

 

Reliabilitet, eller med ett annat ord tillförlitlighet, handlar om huruvida en undersöknings 

resultat blir detsamma om undersökningen utförs igen eller om resultaten bygger på 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman 2011, s. 351). Reliabiliteten har två 

underkategorier och dessa är extern reliabilitet och intern reliabilitet. För att denna studie skall 

kunna nå upp till en hög extern reliabilitet, vilket innebär att undersökningen kan upprepas, 

fodras att vi på ett ordentligt sätt motiverar och tydliggör samtliga val denna studie bygger på. 

Vi som författare av denna studie har på ett omsorgsfullt sätt bestämt hur det utvalda 

materialet skall tolkas samt grundligt diskuterat kring frågeställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna. Vidare har vi analyserat materialet var och en, och sedan gått igenom 

varandras analyser för att se om det överensstämmer med det man själv har upptäckt. Denna 

studie har därmed gjort ett gott försök i att uppnå hög intern reliabilitet.  
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Validiteten handlar om huruvida en slutsats hänger ihop eller inte (Bryman 2011, s. 351).  

Valet av metod, vilken är MCDA, var bärande för att studiens frågeställningar skulle kunna 

besvaras och därför fanns det således mycket goda möjligheter att leva upp till en hög intern 

validitet. Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i klassteoretisk ansats synliggöra 

de audiovisuella strategier som tillämpas för att förlöjliga deltagarna i svenska Paradise Hotel 

2014. På grund av detta är ett generaliserbart resultat över andra sociala miljöer och 

situationer ej något att eftersträva, och därmed kommer denna studie ej uppnå en hög extern 

validitet. Dock kommer studiens resultat kunna generaliseras över hela säsongen vilket 

genererar i att en viss extern validitet uppnås.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  
Denna studie utgår från vissa av de begrepp som Van Leeuwen (2008) och Van Leeuwen och 

Wodak (1999) diskuterar, vilka tidigare har nämnts under teoriavsnittet. Här nedan följer en 

djupare förklaring om vad dessa begrepp innebär, och hur de utgör ett viktigt medel i 

produktionens konstruktion av deltagarna. Dessa begrepp utgör även den efterföljande 

analysens och diskussionens byggstenar.  

 

Det första begreppet är utelämnande, vilket innebär att man raderar sekvenser eller innehåll 

från det material som visas. Det kan vara så att en viss detalj redan har förståtts av publiken, 

eller att den hålls borta av helt andra anledningar (Van Leeuwen 2008, s. 18). Ingen 

representation av någon som helst social praktik kan utgöra exempel på allt som finns att 

representera, vilket innebär att någon del eller flera delar av den sociala praktiken måste 

utelämnas. Frågan är då vad man väljer att inkludera och exkludera (Wodak & Leeuwen 

1999, s. 96). Ett annat medel är omplaceringar, och detta innebär att olika element kan 

arrangeras om och att de därmed inte behöver följa kronologisk ordning. Omplaceringar av 

innehåll och detaljer görs för att detta skall lämpa sig för programmets specifika syften, 

intressen och mål. Händelserna arrangeras om för att övertyga, uppmuntra och passa 

ändamålet (Van Leeuwen 2008, s. 18), (Wodak & Leeuwen 1999, s. 97). Element kan även 

läggas till den rekontextualiserade sociala praktiken, och exempel på sådana tillägg är musik, 

ljudslingor och grafiska element (Van Leeuwen 2008, s. 18). Rekontextualisering involverar 

inte bara representationen om vad det är som pågår, vare sig det gäller detaljer eller rent 

generellt. Det handlar likaledes om att man tillskriver element till själva representationen och 

de huvudsakliga tilläggen skall leda fram till reaktioner, syften och legitimeringar (Van 
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Leeuwen 2008, s. 98). Van Leeuwen menar slutligen att repetitioner uttrycks på olika sätt och 

används för att referera till en och samma sak. Nya vinklar och semiotiska resurser används 

varje gång ett nytt uttryck nyttjas för att beskriva en och samma händelse eller yttrande, vilket 

gradvis bygger upp ett mer mångfasetterat koncept. Detta innebär att det försiggår en 

formatering av själva konceptet (Van Leeuwen 2008, s. 19).  

 

Utelämnande, omplaceringar, tillägg och repetitioner vilka beskrivs här ovan har använts 

som verktyg i den kommande analysen. Analysen utgår från en undersökning av hur 

produktionen på olika sätt påverkar framställningen av deltagarna. Fokus ligger delvis på hur 

materialet är klippt. Studien har därmed fokuserat på om det ofta förekommer direktklipp för 

att kunna konstatera om något har utelämnats. Ett annat slags utelämnande sker när 

deltagarna sitter i synken och svarar på frågor vilka tittarna inte får höra ställas. Som tittare av 

programmet får vi nämligen enbart se när deltagarna sitter ensamma i rummet och för en 

monolog. Även omplacering av klipp har en stor betydelse för helheten och vår analys, då 

omplacering av klipp ofta leder fram till nyanseringar och skapandet av kontraster. Ytterligare 

en aspekt vi uppmärksammat är musiken och hur den används. Musik är ett tillägg vilket kan 

förstärka, förändra och förlöjliga händelser och sammanhang. Ett annat tillägg är semiotiska 

resurser vilket i detta fall består av texter, grafiska element och ljudeffekter. Dessa används 

ofta för att på olika sätt bringa fokus till något som deltagaren pratar om medan denne sitter i 

intervjustolen. Vi ville undersöka om dessa tillägg förstärker bilden av deltagaren som 

“obildad” eller “korkad”. Också begreppet repetition är anpassat till rörlig bild och det har 

använts för att se om en och samma bild eller yttrande används vid flera olika tillfällen och 

vad detta i sådant fall leder till. Vad studien har undersökt är därmed hur alla dessa typer av 

omvandlingar yttrar sig, samverkar med varandra och hur detta påverkar slutresultatet. Dessa 

har även ställts i relation till begreppen utvärdering och legitimering för att få förståelse för 

huruvida vi som tittare utvärderar, tar avstånd från eller rättfärdigar det som sker.  

 

Med hjälp av ovan presenterade analytiska verktyg har vi kunnat uppdaga de medel med vilka 

produktionen framställer deltagarna på ett förlöjligande sätt. Vi har även kunnat upptäcka hur 

produktionen tillskriver deltagarna mentala processer och vilka effekter detta får, men det är 

något vi kommer att utveckla och återkomma till. 
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5. Analys 
Detta kapitel presenterar analysens nyckelsekvenser vilka kommer delas in beroende på dess 

innehåll. De två första sekvenserna i analysen har innehåll baserad på dess tema för veckan 

och sedan följer en rubrik baserad på individuella deltagares framställning. Sekvenserna, vilka 

är utvalda beroende på dess relevans för våra teoretiska utgångspunkter, kommer här nedan 

grundligt att presenteras genom att vi analyserar dem med hjälp av våra teoretiska verktyg.   

 

Under analysen kommer vi inte att ge en detaljerad beskrivning av deltagarna vilka är med i 

de olika sekvenserna, men information om deras namn, ålder och sysselsättning finns att tillgå 

i bilaga 1.  

 

5.1 Skolveckan – geografiprovet 

Temat för denna valda vecka är skolveckan vilket innebär att tävlingarna är förknippade 

meddiverse utbildningsmoment. Tävlingarna består bland annat av ett geografiprov, där de 

sätter ut ett antal länder på världskartan, samt ett anatomiprov, där de skall peka ut var olika 

kroppsdelar sitter.  

 

Denna sekvens är cirka fyra minuter lång och dokumenterar det moment då deltagarna skall 

göra ett geografiprov. Innan denna sekvens inträffar har deltagarna parvis fått en varsin 

kartbok för att “plugga” till det stundande provet, och vissa av deltagarna tar detta pluggande 

på större allvar än andra. Sekvensen för analysen börjar med att deltagarna sitter samlade i 

soffan vid “loungen” och att programledaren Malin Gramer står framför dem och hälsar dem 

välkomna till skolveckans första prov. Hon förklarar att ett geografiprov skall utföras parvis 

och att ett par i taget går iväg för att göra provet. Malin säger till deltagarna att hon hoppas att 

de har läst på ordentligt och utser därefter Jasmine och Smail som det första paret att utföra 

provet. Smail och Jasmine reser sig upp för att gå iväg till platsen där detta prov skall göras, 

och samtidigt som detta börjar klassisk musik att spelas vilken håller ett högt tempo och är 

kraftfull. Detta är den typ av musik vilken exempelvis brukar spelas i filmscener inrymmande 

krigsföring eller dylikt. Det är, enkelt beskrivet, allvarsam musik vilken ofta spelas i samband 

med att något spännande eller avgörande är på väg att inträffa. I bakgrunden ses ett klipp på 

Smail och Jasmine som står framme vid världskartan medan musiken fortsätter att spelas. 

Smail klipps in från synken, där han berättar om hur viktigt det är att de vinner detta prov.  
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När bilden byts ut och är det istället Jasse och Eric som skall göra provet. Tillägget av den 

spänningshöjande musiken ligger kvar i denna scen och det sker en omplacering av klipp när 

vi får ta del av vad Eric har att säga i synken. Även han förklarar att det är av största vikt att 

de vinner detta prov, eftersom han annars kommer att ”hänga löst” (riskera att få lämna 

programmet). När de har kommit fram till provet skrattar Jasse till och frågar om de skall 

börja med att placera ut Mexiko på världskartan. I nästkommande klipp är det dags för 

Kristian och Ullis att gå iväg och medan musiken fortsätter klipper de in Ullis för en intervju i 

synken. Ullis sitter med ett leende på läpparna medan hon säger att hon ”fan har mardrömmar 

för det här”. 

 

Nästa par att tävla är Saga och Calle, och musiken spelas ännu när Saga (S) klipps in för att 

reflektera kring tävlingen i synken. I detta klipp förekommer det tydliga direktklipp vilket 

indikerar på att saker har utelämnats (se bilaga 4 för transkriberingsnyckel).  

 
S: Helt seriöst ja ä så jävla bränd när det gäller geografi * 

ne men ja tycker att ja kan mycke annat ja ä bra på * ne men 

ja ä *(2) ne men ja ä bra på andra saker (.) men fan inte 

skolgrejjer liksom 

 

Siste par ut är Kian och Ylva och det som följer visar tydliga tecken på omplacering. Kian (K) 

säger följande under sin intervju i synken: 

 
K: Ja känner verkligen att ja ä smartare än dom andra (.) 

betydligt 

 

Direkt efter att Kian avslutar ovanstående mening klingar den spänningshöjande och 

allvarsamma musiken fort ut, vilket skapar en känsla av att något är på väg att hända och att 

man skall bli uppmärksam på detta. I bild syns Kian och Ylva stå framför kartan där de 

diskuterar var de olika länderna skall placeras. De skall sammanlagt placera ut åtta stycken 

länder på världskartan, vilka är Mexiko, Kazakstan, Mongoliet, Madagaskar, Tyskland, 

Egypten och Portugal. När Ylva och Kian ses i bild ges en känsla att de inte har någon aning 

om vart de ska placera länderna. Ylva står och drar händerna genom håret och Kian står med 

ena handen på höften och funderar. Kian meddelar att han inte vet var Kazakstan ligger, och 

att det bara är att glömma. Att han inte vet detta i kombination med tveksamheten de båda 
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uppvisar, ställs i konstrast till Kians tidigare mycket skrytsamma uttalande i synken. På det 

här sättet sker ett förlöjligande av Kian och en komisk situation uppstår således. Tittarna kan 

här legitimera sig och göra en utvärdering av denna sekvens, och detta beror på strukturen av 

dessa omplaceringar. Att Kian säger att han är smartare än alla andra är något han kan ha 

gjort i en helt annan kontext, men denna monolog placeras i kontrast till hur han klarar sig 

under tävlingsmomentet, och det är uppenbarligen ingen stor prestation som lyfts fram. 

I nästkommande klipp påbörjar en snabb och gladlynt melodi att spelas, vilket är direkt 

kopplat till vad som utspelar sig i bilden. Kristian filmas nämligen när han väldigt fort och 

utan några som helst tveksamheter placerar ut de olika länderna på kartan. Klippningen visar 

hur Kristian placerar ut land efter land med Ulrika står bredvid och tittar på och fnissar. 

Ulrika filmas även i närbild och vi får då se hur hon ser ut som ett livs levande frågetecken. 

Ulrika får därefter uttala sig om tävlingen inne i synken, där hon förklarar att om hon hade 

tävlat ensam hade det lett till maximalt ett rätt och att det inte är ett något hon säger som ett 

skämt. 

 

När Calle och Saga sedan klipps in i bild (se figur 1) slutar musiken att spelas abrupt och vi 

får se hur dessa två deltagare står framför kartan med väldigt bekymrade och grubblande 

ansiktsuttryck. De varken gör eller diskuterar något, vi får enbart betrakta dem under tystnad. 

I samband med att musiken slutar, att ingen av de två deltagarna säger något samt deras 

grubblande ansiktsuttryck tillskriver härmed produktionen Calle och Saga mentala processer. 

Detta upprättar känslan att vi som tittare får ta del av vad dessa två deltagare tänker och 

förstår (Mayr & Machin 2013, s. 107), vilket i detta fall är ekvivalent med noll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Calle och Saga betraktar kartan 
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I nästa klipp ser man hur det är dags för Jasse och Erik att placera ut länderna på kartan. Erik 

sätter ut Portugal och Jasse imponeras över att Erik faktiskt ”kan det här”. Därefter får vi se 

när Jasse (J) sitter i synken och pratar om hur det är att ha Erik som tävlingspartner. 

J: De känns bra å stå me Erik just nu han verkar smart han kunde ganska mycke (.) kändes de 

som (.) men ja vet inte om han ä e sådär jättesmart men han verkar smart i alla fall 

 

Efter att Jasse talat i synken ses hon och Erik stå och diskutera var Mongoliet ligger. En 

långsam och repetitiv melodi startar samtidigt som denna klippning sker. Machin (2010) 

skriver att när låga och långsamma toner förekommer kan det tyda på tyngd och bristen på 

intelligens (Machin 2010, s. 167), vilket är känslan som ingivs i detta specifika fall. Melodin 

och musiken lyckas ringa in det dumma och skrattretande i Jasses uttalande gällande att 

Mongoliet ligger i Afrika, vilket hon verkar alldeles säker på. Denna musik och dess toner 

höjs i takt med att Erik (E) ser alltmer skeptisk ut och sedan uttalar sig på följande vis i 

synken: 

 
E: Ehh hehe ja tror att Jasmine inte är så smart faktiskt (.) 

ja tror verkligen inte att hon är de  

 

Efter detta får vi än en gång se Jasse och Erik stå framför kartan, och Erik frågar Jasse om hon 

alltså inte kan någonting, varpå hon skrattar till och svarar nej. Musiken har under detta 

samtal upphört att spela. 

 

Det nya klippet i bild låter oss ta del av hur Calle och Saga försöker börja placera ut sina 

första länder. Musiken är nu tillbaka vilket återigen förknippas med ett komiskt tillstånd. Saga 

står och drar händerna genom håret och skrattar medan Calle svär åt hur svår denna uppgift 

är. Calle frågar sig var de skall placera ut Argentina medan Saga flinande står bredvid, utan 

att agera eller uttala sig. Här klipps Saga (S) in från synken där hon talar om hur borttappad 

hon känner sig i detta tävlingssammanhang. Den komiska musiken fortsätter att spelas medan 

hon pratar om detta, och här äger direktklipp rum.  

 
S: Ja e faktiskt heelt jävla lost när det gäller sånt här * ja 

vet inte vad Sverige ligger i för världsdel ens  
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Musiken fortsätter att spelas när vi ännu en gång får ta del av hur Calle och Saga står och 

pratar framför kartan. Calle säger att Saga skall sätta ut Mexiko på kartan varpå hon frågar 

honom om han verkligen är säker på det beslutet. Här klipps återigen Saga in i bild från 

synken där hon berättar att hon nu fått lära sig att Mexiko ligger till vänster på världskartan. 

Den komiska och lunkande musiken fortsätter att spelas medan man i bakgrunden får se Saga 

stå och skratta bredvid Calle, samtidigt som Sagas monolog i synken fortsätter. Hon förklarar 

att tävlingen inte gick särskilt bra och att detta beror på att hon, citat: “suger rakt igenom på 

detta”. När hon har avslutat denna mening dör musiken och vi får se hur hon och Calle går 

tillbaka till loungen. Det sista som sker i detta klipp är att Saga säger “jävla pissfittsluder” 

medan Calle fnissar åt detta.  

 

Nästkommande klipp visar Smail och Jasmine vilka briljerar i denna tävling. Liksom Kristian 

tidigare gjorde placerar Smail ut de olika länderna i högt tempo, medan det spelas kraftfull 

musik med relativt högt tempo, musik som kan associeras med en äventyrlig och fartfylld 

filmscen. Efter att Smail har placerat ut samtliga länder ler han in mot filmkameran och gör 

tummen upp. Omedelbart efter detta klipps Smail in från synken där han stolt berättar om hur 

enkelt han fann detta tävlingsmoment, men flikar med ett leende in att en högre 

svårighetsgrad på frågorna förmodligen hade varit för svårt för de andra deltagarna. 

Omedelbart efter att Smail har avslutat denna mening får vi se hur Kian står med båda 

händerna bakom huvudet och ser oerhört fundersam ut. Det sker därmed en tydlig koppling 

mellan det Smail just sa om de andra deltagarnas oförmåga, och hur Kian faktiskt ser ut att ha 

stora svårigheter med detta tävlingsmoment. Alltså sker här en tydlig omplacering vilket 

medför skapandet av kontraster. 

 

Här byts den segervissa musiken ut mot den musik som tidigare har applicerats på vartenda 

klipp där deltagarna varit osäkra eller tänkt felaktigt, den är trippande och långsam, för att 

ringa in förvirringen vilken därmed blir väldigt uppenbar. Ylva och Kian står ännu en gång 

framför kartan och diskuterar, Kian med händerna bakom huvudet och Ylva står och svär 

medan hon pillar sig i örat. Ylva frågar Kian var Italien ligger, och Kian svarar att Italien 

ligger där det ser ut att vara en sko, landet som ser ut att ha en klack. Omedelbart efter att 

Kian har uttalat detta sker ett direktklipp till när Ylva pekar på Danmark på kartan och frågar: 

“den?” (se figur 2). Kian förklarar ännu en gång var Italien ligger och detta gestaltas som en 

korrigering av vad Ylva alldeles nyss pekade på, och Ylva svarar “Aha” när hon har förstått 

var Italien faktiskt ligger på kartan. Detta är dock en scen där omplacering av klipp kan ha ägt 
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rum. Det är mycket möjligt att Ylva pekade på Danmark i ett helt annat sammanhang, men 

denna omplacering inger känslan av att Ylva tror att Italien är Danmark. När det verkar som 

att Ylva tror att Sveriges grannland Danmark i själva verket är Italien, skapas en komisk 

situation och tittaren kan legitimera sig mot detta och göra en utvärdering av det som precis 

har inträffat. Denna utvärdering kan mycket väl mynna ut i att Ylva blir betraktad som 

korkad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klippet fortskrider genom att Ylva frågar sig hur de inte kan veta var Tyskland ligger, 

musiken är ännu oförändrad, och Kians svar på detta lyder att världskartan de har framför sig 

“ser så skev ut”. Därefter frågar sig Ylva var Rumänien ligger medan man får se en närbild av 

hennes hand som pekar på Asien, och Kian svarar att Rumänien ligger i Europa. Återigen kan 

detta vara ett typiskt exempel på att en omplacering har skett. Efter denna respons klipps Kian 

(K) in från synken där han, medan musiken alltjämt fortsätter att spelas, berättar följande: 

 
K: Jag var definitivt ledaren under geografiprovet Ylva stod 

där helt förvirrad å visste knappt var Tyskland står och 

trodde att Rumänien ligger i Asien whaat da fuuck 

 

Därefter slutar den trippande och komiska musiken att spelas och vi får se hur dessa två 

deltagare diskuterar vilka länder som samarbetade i kriget (oklart vilket krig de talar om, men 

vi kan förutsätta att det gäller andra världskriget). Kian säger att det var Sovjetunionen, 

Frankrike och Italien som var allierade, vilket är ett felaktigt uttalande och lockar till skratt. 

Detta kan dock vara ett tecken på omplacering, eftersom han kan ha uttalat dessa länders 

	  

Figur 2. Ylva pekar på Danmark 
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namn vid olika tillfällen under den fullständiga tiden han befann sig vid kartan. Kian pekar 

fortlöpande på kartan medan han sedan säger att Tyskland tog sig igenom Frankrike för att 

komma till Polen, och när han sätter sitt finger på landet han tror vara Polen, är det i själva 

verket Rumänien han pekar på. Här uppstår en väldigt komisk situation eftersom Kian nyss 

raljerade över att Ylva inte visste var Rumänien låg, när han själv inte verkar veta var 

Rumänien eller Polen ligger. Kian framstår därmed som både korkad och dryg i sitt sätt att 

vara, men ännu en gång behöver inte klippningen överensstämma med det som sägs, vilket 

således innebär att det kan ha skett en omplacering. Klippet som följer dokumenterar hur 

Kian skeptiskt står och betraktar kartan och säger: “Det är bara synd att de inte har ritat ut 

kartan geografiskt rätt, känns det som”. När han påbörjar denna mening börjar en lunkande 

melodi med djupa toner att spelas, vilken som tidigare konstaterat ofta förknippas med brist 

på intelligens (Machin 2010, s). Denna melodi fortsätter att spelas när Kian (K) klipps in från 

synken där han berättar följande: 

 
K: Provet gick inte som förväntat men ja har inte läst nån 

geografi i skolan så ja har ingen ångest över de 

 

Denna sekvens avslutas därefter med att Kian och Ylva filmas när de är färdiga med sitt prov, 

och Kian “pekar fingret” åt världskartan medan han säger: “Fuck this world”. Den lunkande 

melodin byts här ut mot housemusik och nästkommande klipp visar hotellet ur ett 

fågelperspektiv. Under denna sekvens har produktionen på ett flertal sätt använt sig av diverse 

tillägg och omplaceringar för att förlöjliga deltagarna, och med resultatet att man finner 

många av dem vara väldigt korkade vilket föranleder en komisk situation. 

 

5.2 Kulturveckan – introduktion 

I detta avsnitt påbörjas en ny vecka vilket även inkluderar ett nytt tema, och denna gång är det 

kultur som deltagarna skall ägna sig åt. Denna sekvens börjar med att klassisk musik spelas, 

samtidigt som olika kulturbetingade föremål och artefakter filmas i närbild under diverse 

direktklippningar. Därpå får vi se Saga och Kian som står i loungen och betraktar de olika 

föremålen vilka finns utplacerade, och den snabba musiken fortsätter att spelas. När Saga 

frågar vad kultur betyder går den snabba, klassiska musiken abrupt ner i tempo och blir 

istället lågmäld och trippande, och då inleds ett samtal mellan Kian (K) och Saga (S): 

 
K: De e kultuur 
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S: Alltså ja va må den som e mest blåst på Paradise Hotel ever 

vad betyder kultur (.) 

K: Ehehe vänta vaa  

S: Asså de e sant 

K:            [Näe] nu skämtaru 

S: Näej 

  
K: Näjmen asså (.) kultur e typ (1.0) typ va som symboliserar 

ett land (.) genom historien (.) så har de byggt upp de landet 

liksom (1.0) om man säger så 

S: Mhmm 

 

Efter att deras samtal är över sker omplacering av klipp och vi får se när först och främst Ylva 

och sedan Saga sitter i synken och diskuterar vad kultur innebär, och detta allt medan klassisk 

och gladlynt musik spelas. Ylva börjar på ett trevande sätt förklara vad kultur betyder och 

innan hon hinner avsluta denna mening sker ett klipp över till Saga, som också skall försöka 

förklara vad kultur betyder. Innan hon hinner säga mer är några ord sker ytterligare ett klipp 

tillbaka till Ylva, och det framstår som att hon fortfarande försöker fundera ut vad ordet kultur 

innebär. Hon hinner, ännu en gång, inte avsluta denna mening innan det sker ett klipp över till 

Saga som berättar att Kian förklarade för henne vad kultur betyder, men att hon redan har 

glömt bort detta. Därefter klipps det över till Ylva igen, som fortsätter att förklara vad kultur 

innebär enligt henne. Samtidigt som Ylva försöker ge olika exempel på vad kultur är, sker ett 

tillägg av olika av bakgrundsbilder vilka byts ut parallellt och i relation till det som Ylva 

säger. Bland annat visas bilder på två grottmänniskor som sitter i en grotta och gör upp eld, en 

staty föreställande en man från antikens Grekland, en bild på ett forntida tempel och en bild 

på rymden. När Ylva tar upp Thailand och munkarna som exempel på kultur, visas en bild på 

två munkar, dock inte munkar i mänsklig form utan de man äter (se figur 3).  

 

 

 

           

 

          

         

	  

Figur 3. Ylva pratar om munkarna i Thailand 
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Denna bild utgör överhuvudtaget inte en symbol för det Ylva pratar om, vilket indikerar på att 

detta tillägg sker för att skapa en komisk situation. Tittaren ges här uppfattningen att Ylva 

egentligen inte har någon aning vad hon pratar om, vilket är ett förlöjligande.  

 

När Ylva har formulerat olika exempel på vad hon associerar begreppet kultur med, sker 

ytterligare en klippning till Saga i synken, som sitter och flinar medan hon tyst tittar på den 

“osynliga intervjuaren” bakom kameran. I bakgrunden ses en bild på yttre rymden och ett 

grafiskt element i form av ett gult frågetecken som växer sig större, samtidigt som den 

klassiska musiken ökar i tonstyrka, och når ett crescendo, vilket innebär att tonstyrkan kraftigt 

höjs. Detta leder oss än en gång in på mentala processer vilket Machin och Mayr (2013) 

skriver om. I takt med de tillägg som sker och att Saga inte uttalar sig om något inges känslan 

av att vi som tittare får ta del av det Saga tänker. Rymden är något som ofta förknippas med 

en känsla av tomhet vilket också är den mentala process produktionen vill lyfta fram.  

 

5.3 Förlöjligande av individuella deltagare  

Här nedan följer åtta sekvenser innehållande diverse medel vilka har en förlöjligande funktion 

inom konstruktionen av deltagarna Robbin och Saga.  

5.3.1 Robbin del 1 

Denna sekvens börjar med att Kian sitter i synken och berättar att han skall vara apa i ett 

musikframträdande som killarna har fått i uppdrag att utföra och introt till låten “All around 

the world “av ATC och Collagen Girl spelas. I nästkommande klipp visas Robbin som även 

han sitter i synken och i bakgrunden ses de instrument vilka killarna skall använda i deras 

uppträdande senare på kvällen. I samma sekund som han syns i bildrutan slutar föregående 

nämnd låt att spelas på ett abrupt sätt, vilket går att härröra från komiska sekvenser i tecknade 

filmer. I klippet sitter Robbin med halvöppen mun och stirrar ut i tomma intet, samtidigt som 

ljudet från en tjoande apa hörs i bakgrunden. Tillägget av detta ljud känns obefogat eftersom 

det var Kian, och inte Robbin, som berättade att han skulle spela apa, och utöver detta är det 

väldigt uppenbart att detta klipp är en omplacering. I klippet har Robbin nämligen på sig en 

vit skjorta, men i bakgrundsbilden står han med de andra killarna i ett hotellrum iklädd 
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badshorts. Apljudet förstärker känslan av att han inte är mer intelligent än en apa, och detta 

fördjupas i kombination med att han sitter där tyst med öppen mun, medan han stirrar ut i 

tomma intet. Denna sekvens fortlöper i tio sekunder och i slutet av klippet används ett grafiskt 

element i form av en animerad fjäril. Fjärilen inträder i bild från höger sida och tar sig sedan 

in genom Robbins högra öra och ut genom det andra (Se figur 4). Örat förstoras i samma 

skede som fjärilen flyger ut ur det, och fjärilen försvinner sedan ut ur bilden på vänster sida. I 

samband med inträdet av detta grafiska element hörs även ljudet från fjärilens vingrörelser. 

Machin (2010, s. 125) skriver att ljudet av ett eko är något man upplever i stora och tomma 

utrymmen. Detta kan kopplas till är fjärilen har “försvunnit” in i Robbins huvud vilket då hörs 

ett högre ljud. Detta ljud går att associera med ihålighet, samt att fjärilen försöker ta sig ut ur 

detta tomma utrymme. När fjärilen slutligen lyckas “ta sig ut” påbörjar ljudet av konstant 

ihållande toner som klingar av när fjärilen slutligen försvinner ut ur bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationen av omplaceringen och tilläggen leder onekligen till att Robbin blir förlöjligad. 

När produktionen använder fjärilen på ovan nämnt sätt, är detta genom mentala processer 

med syftet att belysa hans brist på intelligens. Ljudet vilket följer när fjärilen är inne i 

Robbins huvud skall sannerligen förtydliga att det är fullständigt tomt därinne. Tittarna ges 

givetvis ingen information om de bakomliggande faktorerna till att Robbin sitter där utan att 

varken prata eller agera. En enkel förklaring kan vara att han väntar på att kamerateamet skall 

bli klara med sin utrustning eller att han lyssnar till produktionen när de ställer honom en 

fråga eller talar till honom.  

	  

Figur 4. Fjärilen flyger ut ur Robbins huvud 
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5.3.2 Robbin del 2 

Under den andra sekvensen får vi se när deltagarna går och lägger sig på kvällen. Först visas 

ett klipp på Kristian som stänger dörren till det rum där han och Saga skall tillbringa natten 

och bild ser vi att Saga redan ligger i sängen. I nästkommande klipp ser vi hur Paow ligger i 

sängen och hur Calle, som är naken, precis skall lägga sig bredvid henne. Därefter går klippet 

över till Kian och Ylva som ligger och myser i sin säng. I efterföljande klipp har omplacering 

av diverse klipp skett, och samtliga av dessa par visas ännu en gång men nu under sina 

sexakter. Under dessa klipp spelas låten “If I lose myself” med One Republic, och vi kan höra 

följande textrader: If I lose myself tonight, it will be by your side“. Denna låt är något som 

konnoterar närhet och kärlek vilket går hand i hand med det som precis visats.  

 

Härifrån går bilden över till rummet där Robbin ligger i sängen och sover, och låten som nyss 

spelades tonar bort. Han ligger ensam i sängen och precis innan klippet bryts hörs hans 

snarkningar. Dessa omplaceringar och tillägg skall understryka att Robbin sover i sin 

ensamhet. När låten tonar bort och ersätts med ljudet från hans snarkningar konstrueras en 

komisk situation. I och med att kärlekslåten slutar spela i samma skede Robbins syns i bild 

skapar produktionen medvetet tydliga kontraster. De andra deltagarna får närhet och har 

någon att sova bredvid, medan Robbin ligger och snarkar i sin ensamhet. Att de andra 

deltagarna sover bredvid någon kan givetvis vara omplaceringar av klipp som i detta fall 

framkallar känslan av att ingen vill ha Robbin.  

5.3.3 Robbin del 3 

Denna sekvens börjar med att Smail sitter i synken och berättar hur hans tankar går kring 

spelet och sin egen taktik. En stämningsfull musik börjar långsamt spelas vilket kan kopplas 

till när en filmscen där soldater ställer upp sig inför den slutgiltiga striden. Därefter ses 

samtliga deltagare gå på rad uppför trappan mot loungen och då stegrar musiken samtidigt 

som det sker en tillförsel av ytterligare musik, och kraftfulla trumslag hörs. I nästkommande 

klipp visas Kristian i synken där det är hans tur att prata taktik och prata om spelet. Därefter 

sker ett klipp över till Calle som diskuterar taktik i synken, och sedan får vi även se Freddie 

prata om detta. Musiken fortsätter att spelas under alla dessa klipp, men när Robbin slutligen 

får ta plats i synken avtar musiken. Den ersätts av ett blåsande ljud vilket går att likna vid en 

kraftig vind.  
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Under sex sekunder får vi här se Robbin sittandes med öppen mun och han tittar ut i tomma 

intet samtidigt som ljudet från vinden fortsätter. Detta klipp är en omplacering, då exakt 

samma klipp har använts i tidigare beskriven sekvens 5.3.1. Här sker med andra ord en 

repetition för att återigen förlöjliga Robbin. Denna ljudeffekt innebär att ytterligare en form 

av förlöjligande sker, eftersom effekten genererar känslan av att det är alldeles tomt inne i 

Robbins huvud, att hans tankeverksamhet icke är existerande. Under detta klipp förekommer 

även ett grafiskt element. Från vänster i bild ses en tecknad banan “komma flygande” och 

denna träffar Robbin i huvudet (se figur 5). När bananen träffar hans huvud hörs en ljudeffekt 

vilken är identifierbar med när en tecknad karaktär gör sig illa. Ljudeffekten är även 

jämförbar med ett eko, och när bananen träffar huvudet “skakas” huvudet till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ovan beskrivet klipp har en märkbar omplacering ägt rum, vilket i ett senare skede 

leder till att en tydlig kontrast uppstår. Först får ett antal manliga deltagares föra en 

diskussion, och tillgång till deras mentala processer ges. Framställningen av Robbins mentala 

processer blir därmed en fullständig motsats. Produktionen vill här, ytterligare en gång, 

påvisa Robbins brist på intelligens genom att ställa de andras tankar kring spelet mot hans 

tysthet. Detta klipp har dessutom inte någon egentlig koppling till klippen dessförinnan, men 

när de ställs mot varandra leder denna kontrast, liksom de olika typerna av tillägg, till att en 

väldigt komisk situation uppstår.  

5.3.4 Robbin del 4 

I denna sekvens sitter Robbin i synken och även denna gång är han en passiv aktör. Han sitter 

stilla utan att yttra sig och efter några sekunder av stillhet sticker han ut tungan och drar sig 

	  

Figur 5. Bananen träffar Robbins huvud 
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själv i håret medan tungan fortfarande hänger ut ur munnen. Här börjar en fågelliknande sång 

att spelas, och parallellt med denna sång hörs lunkande bakgrundsmusik och ljudet från ett 

gökur. I bakgrundsbilden till detta klipp ses Robbin i poolen och även då utan att varken säga 

eller göra något, och intrycket av honom som en passiv och inte särskilt företagsam person 

förstärks.  

 

5.3.5 Robbin del 5 

Djungelveckan når sitt slut och efter att parceremonin har avslutats står det klart att det är 

Robbin som skall lämna hotellet. I bakgrundsbilden kramar Robbin om Saga och Smail 

medan det sker en omplacering och Smail klipps in från synken. Smail sitter med ett enormt 

leende på läpparna medan han på ett mycket hånfullt sätt raljerar över att Robbin inte hade en 

chans mot honom: “Robbin, trodde du verkligen att du hade en chans eller? Mot mig?”. 

Därefter sker ännu en repetition av tidigare använt och avhandlat klipp. Robbin sitter i synken 

med öppen mun och “tom” blick och stirrar framåt utan att säga något, samtidigt som ljudet 

av fågelkvitter spelas upp. Efter några sekunder in i klippet används ett grafiskt element, och 

ett par tecknade vingar “växer fram” på Robbins rygg och en lång käpp kommer in från 

vänster i bild, för att ta tag kring hans nacke och sedan “slita” honom ut ur rutan (se figur 6). 

När detta sker och Robbin dras iväg hörs ett svischande ljud och i bakgrunden får vi se Smail 

som står och ser mycket nöjd ut efter den avslutade parceremonin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figur 6. När käppen sliter Robbin ut ur rutan 
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5.3.6 Saga del 1 

Denna sekvens börjar med att Saga och Smail vaknar upp i samma säng, efter att de har sovit 

samt haft sex tillsammans. Saga skrattar och berättar för Smail att han är den fjärde personen 

hon har sex med inne på hotellet. När Saga har sagt detta börjar en musikslinga med ett 

repetitivt och glatt beat spelas, och samtidigt får vi höra Saga berätta att hon har “bockat av 

Smail från sin lista”. Detta uttalande kompletteras av en bakgrundssekvens vilken visar Smail 

som sitter och ler in mot kameran, medan den sveper över hans inoljade och mycket 

vältränade kropp. Medan hon berättar att hon har bockat av Smail från sin lista, sker ett klipp 

till när Saga i synken och fortsätter att prata om just detta. Medan fokus ligger på Saga kan vi 

i bakgrundssekvensen se Smail stå på stranden i badbyxor, fortfarande inoljad och uppvisande 

sin vältränade kropp, medan han ler mot kameran. När Saga har avslutat sin mening används 

ett grafiskt element, och en stor, grön symbol vilken betecknar att “checka av något” läggs in 

och placeras framför Smail. Denna symbol läggs in samtidigt en ljudeffekt tillkommer, vilken 

befäster känslan av att detta är en uppgift som Saga har kunnat “checka av” (se figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolen finns kvar i bild parallellt med att Saga berättar att hon och Smail hade bestämt sig 

för att ligga, och när hon berättar detta sker en klippning över till scenen från föregående 

avsnitt, då Smail och Saga har sex. Bakgrundsmusiken fortsätter att spela och medan vi kan se 

Smail och Saga ha sex i bakgrunden, klipps Saga in från synken och förklarar då att eftersom 

hennes hand har fem fingrar, är hon enbart ett finger ifrån att ha fyllt hela handen, och att det 

är dit hon vill nå. Därefter börjar hon räkna upp de personer hon har legat med, och börjar 

med att nämna Kristian. Då sker ett inklipp av Kristian i bakgrunden, som sitter i 

badkalsonger på stranden och ler in mot kameran, och samma gröna symbol som tidigare 

användes placeras framför honom och detta sker parallellt med föregående beskriven 

	  

Figur 7. Saga och den gröna symbolen 
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ljudeffekt. Den andra killen Saga räknar upp är Chris, och då visas istället Chris upp när han 

ligger halvnaken i en hängmatta och kisar mot kameran, och en likadan symbol samt 

ljudeffekt tillkommer. Därefter säger Saga Smails namn och föregående använd bild av 

honom repeteras, liksom symbol och ljudeffekt. När Saga skall säga den fjärde personens 

namn glömmer hon bort vem det är hon har legat med, och ställer sig då denna fråga. När hon 

uttalar denna fråga slutar musiken abrupt att spelas och under några sekunder, då Saga sitter 

och tänker efter, är det alldeles tyst. När hon slutligen kommer på att den fjärde personen hon 

har haft sex med är Calle, byts bakgrundsbilden ut till Calle som “leker” i sanden iklädd 

badbyxor, och den gröna checksymbolen och den tillhörande ljudeffekten tillfogas. I samma 

stund som detta sker hörs återigen musiken som har spelats tidigare i klippet. Saga skrattar när 

hon kommer på detta och räknar sedan upp dessa fyra killar igen, och då visas återigen de 

tidigare rörliga bilderna av killarna upp, en efter en, samtidigt som den gröna checksymbolen 

ligger kvar i bildrutan. 

 

Tilläggen av grafiska element, musik och ljudeffekter samt utelämningarna som sker gör 

detta klipp intressant av ett antal anledningar. För det första är det oerhört tydligt att personen 

eller personerna bakom kameran frågar Saga hur många killar hon har haft sex med, eftersom 

denna plötsliga uppräkning känns oerhört tagen ur sitt sammanhang. Klippningen innebär att 

bilderna på killarna i bakgrunden byts ut med hög hastighet, och varje gång detta sker 

tillkommer den gröna checksymbolen liksom ljudeffekten tillhörande den, och detta manar 

fram känslan av att Saga har avverkat dessa killar en efter en. När Saga glömmer bort vem 

den fjärde personen är dör musiken abrupt, vilket förknippas med de mentala processer 

produktionen frammanar, vilka kan skapa känslan av att hon har haft sex med så många att 

hon har tappat räkningen. Samtliga av produktionens metoder skapar en tanke om och känsla 

av att Saga är sexuellt lösaktig.  

 

I nästkommande klipp är det Smails tur att resonera kring natten han har haft tillsammans 

med Saga. Medan Smail sitter i synken visar bakgrundsbilden Saga som ler mot kameran 

medan hon sitter och poserar i och vid poolen. Smail sitter med armarna i kors och ler stort 

när han berättar att sexet med Saga dels var ett taktiskt beslut. När detta klipps inleds börjar 

ny musik att spelas, och denna gång är musiken istället långsam och metodisk, musik vilken 

vi förknippar med en filmscen där en karaktär försöker lösa ett mysterium. Smail berättar 

sedan att han även låg med Saga för att reta upp en annan deltagare, Kristian, och slutligen 

förklarar han att han låg med henne på grund av hennes utseende, och rycker med axlarna 
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medan han säger detta. Till skillnad från Sagas uppräknande av killarna hon har legat med, 

menar Smail att en bakomliggande anledning var att det skulle gynna honom taktiskt. Detta 

skapar en tydlig kontrast, vilket förstärker bilden av Saga som “lösaktig”, medan Smail först 

och främst gör det för spelets skull, därefter för att reta upp Kristian och slutligen för att han 

finner Saga attraktiv. 

 

5.3.7 Saga del 2  

Denna sekvens inleds med att Erik är på plats i synken och i bakgrunden ser man samtliga 

deltagare stå samlade kring Calle som precis har kommit tillbaka till hotellet efter att han 

“åkte ut” några dagar tidigare. När Erik sitter i synken börjar han prata om att Saga inte har 

väntat troget på Calle (Saga och Calle har varit “partners”), åtminstone inte vad han själv 

anser vara troget. I nästkommande klipp sker en omplacering, och ett grafiskt element dyker 

upp i form av Paradise Hotels fjäril. Den sveper över skärmen och bilden byts ut mot 

tillbakablickar och ytterligare tillägg, då lunkande musik börjar spelas. I bild ser man nu Saga 

och Kristian ha sex under täcket samtidigt som ljudupptagningar från detta hörs. Detta byts 

därefter ut mot ett annat klipp där Saga, i en annan position, har sex med deltagaren Chris. 

Dessa två olika klipp överlappar snabbt varandra i bakgrunden (se figur 8), och detta sker ett 

antal gånger. Under dessa två sexakter hörs Erik fortsätta prata om Sagas sexuella relationer 

till dessa killar, och han menar på att hon förmodligen inte är någon ”förhållandetjej”. 

Sekvensen avslutas där den började, alltså i synken, medan Erik sitter och skrattar åt 

situationen vilken han precis har diskuterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figur 8. Saga och Kristian har sex under täcket  
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Enbart det faktum att Erik uttalar sig om Sagas sexliv ur tomma intet är något som gör denna 

sekvens intresseväckande. Vad som gör detta så intressant är utelämningen som skett, vilket i 

detta fall gäller den ”osynlige intervjuaren”. Det är hen som ställer frågor till deltagarna och 

ger dem ett intressant samt aktuellt ämne att prata om. Detta innebär att det inte är Erik som 

känner att han behöver få prata ut om Saga och hennes sexuella relationer, utan att det är 

produktionen som fört detta på tal och låtit Erik börja diskutera detta. Vi menar att 

produktionen har en bakomliggande tanke med frågeställningen, vilket omplaceringarna kan 

sägas vara ett tydligt bevis på. Genom Eriks uttalande i kombination med det tittarna får se, 

framställs Saga som en person som inte är “trogen” och följaktligen inte kan kontrollera sina 

sexuella behov. 

5.3.8 Sagas del 3  

Inför den tredje och sista sekvensen beträffande framställningen av Saga, ses hon och Smail 

sitta och diskutera taktik på hotellområdet. En av de andra deltagarna har nämligen fått ett 

uppdrag, vilket går ut på att välja ut en manlig deltagare och eventuellt ge denne en fördel att 

ha med sig till den kommande parceremonin, och detta är vad Saga och Smail sitter och 

samtalar om. Smail tycker att han skall gå och ställa sig hos Saga i ceremonin, och vill höra 

hur hon känner kring detta, eftersom hon tidigare har varit partner med Kristian. Den, med 

analytiska verktyg, granskade sekvensen börjar med att Saga sitter i synken medan två rörliga 

bilder av Smail och Kristian visas i bakgrunden. Halva bildrutan upptas av Smail som är iförd 

badbyxa och står på stranden medan han ler mot kameran, och den andra bildrutan visar upp 

Kristian som gör precis samma sak.  

 

Dessa två rörliga bilder är sammankopplade med det Saga börjar prata om, vilket handlar om 

att hon inte vill välja mellan dessa två killar i den stundande parceremonin. Tillägget av 

musik, bestående av glada och snabba toner från en xylofon, börjar spelas så fort Saga visas i 

synken. Saga säger “usch” och skakar på huvudet åt blotta tanken av behöva välja mellan 

Smail och Kristian, och samtidigt som hon gör detta uttalande byts de två rörliga bilderna på 

killarna ut till två nya, rörliga bilder. Bildrutan till vänster visar nu istället Saga och Smail 

som har sex, och bildrutan till höger visar Saga och Kristian som har sex (se figur 9). Dessa 

två klipp har visats tidigare under säsongen, vilket således innebär att en repetition har 

inträffat här. Medan musiken fortsätter att spelas, Saga pratar om vad som komma skall, hörs i 

bakgrunden låga stönanden från de två sexscenerna. Sekvensen avslutas med dessa två rörliga 

bilder och Saga som sätter punkt för taktiksnacket. Omplaceringarna av sexscenerna ger 
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innebörden av Sagas ord en helt ny innebörd och fungerar som ett förlöjligande av henne. 

Kombinationen av omplaceringarna och tilläggen fungerar som ett slags tillträde till Sagas 

mentala processer, och tittaren ges känslan av att hon inte vill välja en av dem eftersom hon 

har haft sex med båda två.  

 

 

 

 

 

6. Resultat och diskussion 
Här nedan kommer samtliga resultat att presenteras genom att besvara studiens 

frågeställningar. Resultatet kommer att styrkas av den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna, parallellt med att frågeställningarna besvaras. Resultat och diskussion har 

sammanförts med anledning av att en diskussion är nödvändig för att frågeställningarna skall 

kunna besvaras på önskvärt sätt.  

 

6.1 Vilka huvudsakliga strategier är det som tillämpas för att förlöjliga 

deltagarna och vilka olika semiotiska resurser kombineras för att 

åstadkomma detta? 

Allt det material som visas i Paradise Hotel 2014 har blivit rekontextualiserat på olika sätt, 

vilket är oundvikligt när 24 timmar skall klippas ner till 42 minuter. Detta leder oundvikligen 

till att programinnehållet skräddarsys och vinklas efter produktionens syfte. Här nedan 

presenteras de former av rekontextualisering vilka skriver om de olika sociala praktikerna och 

situationerna i programmet.  

 
Omplaceringar innebär, vilket beskrivits ovan, att olika element kan arrangeras om och detta 

görs för att passa programmets syften, intressen och mål (Van Leeuwen 2008, s. 18), (Van 

	  

Figur 9. Saga och de två sexscenerna i bakgrunden 
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Leeuwen & Wodak 1999, s. 97). Vi har under analysens gång upptäckt tre olika typer av 

strategier inom omplaceringar, vilka är återkommande i Paradise Hotel 2014.  

 

Den första typen av strategi gäller kontraster vilket innebär att produktionen skapar två eller 

flera motsättningar vilket föranleder att en komisk situation uppstår. Dessa motsättningar 

ställs i relation till varandra och ofta handlar det om att de ställer ett yttrande mot en handling, 

och att dessa två inte är överensstämmande. Ett tydligt exempel på detta kan ses under punkt 

5.1 (skolveckan) där Kians yttrande i synken ställs i relation mot hans handlande, vilket visas 

direkt efter uttalandet. Kian sitter först och främst och hånskrattar åt Ylva eftersom hon inte 

vet var Rumänien ligger, men i nästkommande klipp får vi se honom peka ut Polen på 

världskartan, varpå han pekar på helt fel land. Dessa två klipp är inte särskilt komiska var för 

sig, men på grund av omplaceringen skapas en tydlig motsättning vilken blir väldigt komisk. 

Kian börjar med att håna Ylva för hennes okunskap, men i nästa skede är det han som visar 

sig okunnig.  

 

Den andra strategin handlar i likhet med den förstnämnda om att produktionen skapar två eller 

flera motsättningar vilket då föranleder att en komisk situation uppstår. Men i detta fall 

handlar det istället om rörlig bild i bakgrunden sammankopplat med uttalanden i synken. Ett 

exempel på detta är i 5.3.5 (Robbin del 5). Här ställs bakgrundssekvensen i kontrast mot det 

som händer i synken. Vi får se Robbin sitta i synken och se hålögd ut med öppen mun och 

stirrande blick medan bakgrundssekvensen visar en leende Smail. Detta inträffar efter att 

parceremonin har avslutats där det stod klart att det var Robbin och inte Smail som fick lämna 

tävlingen. Robbins menlöshet, när han enbart sitter tyst utan att agera, ställs i kontrast mot 

Smails självbelåtenhet och detta resulterar i en humoristisk omständighet.   

 

Den tredje strategin finner vi under 5.2 (Kulturveckan) och denna innebär att det sker 

överlappande klipp mellan deltagarna. I de klippen vi har upptäckt detta sitter Ylva och Saga 

i synken och skall båda, men en i taget, förklara vad begreppet kultur innebär enligt dem. 

Först börjar Ylva lätt trevande att försöka förklara detta men hinner inte formulera något av 

värde innan ett klipp över till Saga sker. Då är det Sagas tur att försöka sig på att ge sin 

definition av begreppet, men inte heller hon hinner säga mer än några ord innan klippet går 

tillbaka till Ylva. På det här viset fortsätter det ett antal gånger och inger känslan av att ingen 

av dessa två har någon som helst aning om vad kultur är. Ytreberg (2004) skriver att 

producenterna ofta arrangerar om monologer från deltagare för att det skall passa det syfte 
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produktionen hade tänkt sig (Ytreberg 2004, s. 689). Nyttjandet av omplaceringen leder till att 

de två deltagarna hela tiden avbryts, och varje överlappning skapar känslan av att tjejerna 

försöker avsluta varandras meningar. De klumpas ihop till en och samma person vilket i sin 

tur resulterar i ett förlöjligande, eftersom de framställs som ointelligenta, vilket sannolikt är 

produktionens syfte.  

 

Under analysen upptäckte vi en strategi inom kategorin repetitioner. Denna strategi hänger 

delvis samman med omplaceringar och innefattar användningen av samma bild eller klipp vid 

ett flertal tillfällen. Ett exempel på detta är i punkt 5.3.1, 5.3.3 och 5.3.5 (se figur 4,5 och 6 

nedan), då Robbin sitter i synken i vit skjorta och stirrar ut i tomma intet, med öppen mun, 

utan att vare sig tala eller agera på något vis. Detta klipp återanvänds vid tre tillfällen men i 

helt olika kontexter samt i kombination med skiftande typer av tillägg. Produktionen har 

därmed ett syfte med återanvändningen av detta klipp vilket gäller att belysa Robbins 

ointelligens.  

 

 

Ett utelämnande sker när produktionen raderar sekvenser, vilket givetvis måste ske när 24 

timmar skall klippas ner till en timme. Vad produktionen väljer att ta med och att inte ta med 

beror på vilket slutresultat produktionen vill ha. En tydlig strategi var Utelämning av delar i 

ett klipp. Utelämning av delar i ett klipp kan skapa en helt ny innebörd och leda till en ny 

vinkel, vilket ofta går i linje med den specifika intention produktionen har med materialet. 

Exempel på detta ser vi tydligt när samtliga deltagare sitter i synken och diskuterar diverse 

ämnen. När en längre intervju sker kan det vara så att produktionen bara väljer ut de tio mest 

intressanta sekunderna av denna, vilket tydliggörs då direktklippen inte döljs. Här har 

produktionen en möjlighet att vinkla dessa samtal till programmets fördel, men ofta till 

deltagarnas nackdel.  

 

	   	   	  

Figur 4. Figur 5. Figur 6. 
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Tillägg handlar om att man pålägger element till representationen vilket skall leda fram till 

specifika syften, reaktioner och legitimeringar (Van Leeuwen 2008, s. 98). Vi har under 

analysens gång upptäckt fyra olika strategier inom tillägg.  

 

Den första strategin innefattar tillägg av stillbilder i bakgrunden sammankopplat med 

uttalanden i synken. Med detta innebär att olika sorters bilder visas i bakgrunden under tiden 

deltagarna för en monolog i synken. Ett exempel på denna strategi är när Ylva under 5.2 

försöker definiera begreppet kultur. Under tiden som hon ger olika exempel på vad kultur 

innefattar dyker bakgrundsbilder upp som komplement till de hon säger. Vid ett tillfälle tar 

Ylva upp munkarna i Thailand som det landets kulturliv, men istället för mänskliga munkar 

visas istället en bild på ätbara munkar, vilket skapar en komisk och förlöjligande situation 

som egentligen inte hade uppstått utan närvaron av bakgrundsbilden. 

 

Den andra strategin gäller de grafiska element vilka läggs till i syfte att förstärka eller 

förlöjliga deltagarna. Exempel på detta kan ses under 5.2, 5.3.1, 5.3.3 och 5.3.5. I samtliga av 

dessa sekvenser har grafiska element adderats, exempelvis bananen, och detta i syfte att 

förlöjliga deltagarna på olika sätt.  

 

Den tredje strategin gäller musiken. Musiken är till för att bidra till tittarens upplevelse och 

skapa associationer hos publiken. Den förstärker allt ifrån dramatiska händelser till känslor 

och kan även göra svaga dialoger både kraftfulla och känslosamma (Machin 2010, s.155ff). 

Musiken används konsekvent genom alla de sekvenser vi har analyserat och detta med olika 

syften. Ett exempel på hur produktionen använder sig av musiken är under 5.1. Under tiden 

Smail och Kristian placerar ut länderna på världskartan är musiken tempofylld och detta 

kopplas till att de vet vad de gör när de placerar ut länderna. När turen sedan går över till Kian 

och Ylva eller Calle och Saga byts den musiken ut mot en lunkande och repetitiv melodi. Den 

lunkande melodin går därmed i direkta skeden från höga till låga toner vilket kan kopplas till 

det Machin (2010) skriver. Han menar att dessa extrema skiftningar i melodin ofta associeras 

med komedikaraktärer och när dessa förekommer kan det tyda på att karaktären inte är 

särskilt kvicktänkt och dennes brist på intelligens (Machin 2010, s. 167). Denna typ av melodi 

är vanligt förekommande i de sekvenser vilka utgör analysen vilket är en av de bidragande 

faktorerna till att deltagarna framställs som ointelligenta. Som tidigare nämnt är musiken ett 

viktigt element i konstruktionen av deltagarna eftersom att den, på olika sätt, tenderar att 

nyansera situationer.   
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Den fjärde och sista strategin inom tillägg är användningen av ljudeffekter. Exempel på detta 

är under 5.3.4 där vi ser Robbin sitta tyst i synken, med tom blick och öppen mun, och detta 

kompletteras av ljudet av ett gökur. Tillägget av denna ljudeffekt syftar till Robbins mentala 

processer vilket frammanar tanken om att det är helt tomt inne i hans huvud  

 

I analysen vi har genomfört har vi kunnat finna sammanlagt nio återkommande strategier 

inom dessa former av rekontextualisering, och detta gäller: yttrande mot en handling, rörlig 

bild i bakgrunden sammankopplat med uttalanden i synken, överlappande klipp mellan 

deltagarna, användningen av samma bild eller klipp vid ett flertal tillfällen, stillbild i 

bakgrunden sammankopplat med uttalanden i synken, grafiska element, musik, ljudeffekter 

och utelämning av delar i ett klipp. Rekontextualisering av olika handlingar och händelser i 

programmet innebär således att det inte är verkligheten vi får ta del av, då allt material har 

vinklats efter produktionens intresse, syfte och behov. Detta innebär i ett senare skede att allt 

färdigt material bygger på omvandlingar. Den rekontextualisering som sker kommer, som 

konstaterat, i ett antal skepnader, vilka är utelämnande, omplaceringar, tillägg, repetitioner 

och detta leder i sin tur till olika former av legitimeringar och utvärderingar. Detta för oss 

vidare till studiens andra frågeställning.  

 

6.2 Vilka konsekvenser har det för de identiteter som deltagarna ges? 
Tillämpandet av samtliga strategier vilka nyttjas bidrar till att de mentala processerna hos 

deltagarna åskådliggörs. Genom att ge tittarna en inblick i vad deltagarna känner och tänker, 

och detta på ett förlöjligande sätt, fördjupas strategiernas funktionalitet och slutresultatet blir 

ännu bättre TV. Ett tydligt exempel är hämtat ur sekvensen 5.3.8, när Saga diskuterar det 

faktum att hon inte vill behöva välja mellan Kristian och Smail i den stundande parceremonin.  

Till denna monolog används bland annat följande strategi: rörlig bild i bakgrunden 

sammankopplat med uttalanden i synken. Denna strategi skapar känslan av att Saga inte vill 

välja mellan dessa två manliga deltagare, eftersom att hon har haft sex med dem båda och 

således inte vill vara utan någon av dem. Strategin resulterar i “tillgången” till hennes mentala 

processer, och varje gång sådana processer åskådliggörs förstärks känslan om att deltagaren 

är på ett visst sätt, och förlöjligandet har därmed fördjupats.  

 

Tillämpandet av strategierna kan dessutom utmynna i att tittare tar avstånd till den 

föreliggande situationen, eftersom vi själva förmodligen inte vill förknippas med vad som 
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anses vara skrattretande och korkat. När deltagarna förlöjligas väljer vi först och främst att ta 

avstånd från detta (legitimerar oss), och gör därefter en utvärdering av det som har inträffat. 

Denna utvärdering leder fram till tanken och åsikten om att deltagarna är väldigt obildade och 

ointelligenta. Framställningen Saga sker på ett sådant sätt att vi tar avstånd, alltså legitimerar 

oss, från hennes sexuella aktiviteter och utvärderar henne som en tjej som är sexuellt 

promiskuös. Detta går hand i hand med det Lee och Moscovitz (2013) argumenterar för. De 

menar nämligen att underhållningsmedia och populärpressen framställer arbetare och 

arbetarklassfamiljer som obildade, vulgära och sexuellt promiskuösa, vilket mycket väl går att 

applicera på hur Saga framställs. Utöver Lee och Moscovitz (2013) kan detta även kopplas till 

det som Skeggs (1997, 2004) skriver om, vilket är att arbetarklassen länge har förknippats 

med måttlöshet och en oförmåga att kontrollera sina grundläggande behov. 

 

Strategierna vilka används för att förlöjliga deltagarna leder fram till förstärkta diskurser och 

reproducerade idéer om deltagarnas klasstillhörighet. Diskurser kan betraktas som konkreta 

system av sociala relationer och sociala praktiker (Howarth 2007, s. 17), och omkonstrueras 

ständigt. Vi vill mena att innebörden av den rekontextualisering som sker inom Paradise 

Hotel, kan komma att förstärka diskursen om “dagens ungdomar” och “arbetarklassen”. En av 

anledningarna till att dessa diskurser kan förstärkas beror på att deltagarna konstrueras och 

förlöjligas på ett sådant sätt att deras respektabilitet har kommit till skada. Skeggs (1997) 

hävdar att respektabilitet alltid innehaft rollen som en tydlig klassmarkör. Hon menar att när 

en människa inte längre anses vara respektabel, får denne per automatik ett lägre socialt värde 

och en svagare legitimitet. Genom de strategier produktionen använder för att förlöjliga 

deltagarna, skadas deltagarnas repektabilitet vilket i sin tur genererar att deras identitet ges ett 

lägre socialt värde tillika placeras i facket “arbetarklassen” (Skeggs 1997, s. 12).  

 

Ett väldigt tydligt exempel på när någon får sin självrespekt skadad är punkt 5.3.3, vilket 

innehåller ett klipp då Robbin får en banan kastad mot sitt huvud. Denna situation går även i 

linje med Mendibles (2004) definition av förnedring. Mendible menar att förnedring inträffar 

när man betraktar samt behandlar människor som att de enbart vore saker, djur, verktyg eller 

sämre varelser (Mendible 2004, s. 335). Vi menar att detta är exakt vad som sker i ovan 

nämnd situation med Robbin, eftersom att bananen vilken slängs i hans huvud indikerar att 

hans intellekt är jämförbart med en apas. Enligt oss leder detta till tanken om att Robbin hör 

hemma i arbetarklassen, och detta kopplar vi till Bourdieus tolkning av klassbegreppet. Enligt 

Bourdieu handlar klass inte enbart om materiellt ägandeskap, utan även om tillgången till det 
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kulturella och sociala kapitalet (Crossley 2012). Kulturen och kunskapen som efterlever 

den är enligt Bourdieu omförvandlat ekonomiskt kapital som leder till skillnader klasser 

sinsemellan (Moore 2012 s. 100). Att ha en utbildning och examen leder exempelvis till att 

man utökar sitt kulturella kapital, och klasstillhörigheten handlar i sådana fall mer om ett 

införskaffat beteende vilket kopplas till det sociala och kulturella kapitalet (Crossley 2012, s. 

90). Att deltagarna exempelvis inte kan förklara ett samhälleligt inrättat begrepp som kultur, 

peka ut var Italien ligger på kartan, och slutligen exemplet på hur Robbin framställs, är 

därmed tydliga indikationer på att de olika deltagarna saknar bildning och därmed ett större 

kulturellt kapital, vilket placerar dem i arbetarklassen.    

                                                        

Det pågående förlöjligandet av deltagarna genererar, som vi tidigare nämnt, en komisk effekt. 

Skratt är byggt på avvisning och avsmak och sker ofta på bekostnaden av någon annan (Tyler 

2008 s. 23). De legitimeringar och utvärderingar vilka görs i betraktandet av ett program som 

Paradise Hotel är något som tydligt går att koppla till det Lyle (2008) skriver om. När vi 

tittare gör dessa legitimeringar, gör vi detta sett med medelklassens blick vilket skapar ett 

avstånd mellan oss och deltagarna. Skrattet flyttar med andra ord bort oss från själva objektet 

vilket skrattet är riktat åt, och skapar därefter ett gap mellan "dem" och "oss". Att detta 

avstånd skapas leder till en överlägsen klassposition, där den övre klassen (tittarna) ser ner på 

den lägre (deltagarna) (Tyler 2008 s. 23). Lawler (2005) diskuterar det faktum att ett stort 

problem är att medelklassen idag anses vara det normala och eftersträvade. Detta går hand i 

hand med det faktum att över- och medelklassen betraktas som de moraliskt goda och 

anständiga, till skillnad från deras absoluta motsats vilken står att finna inom arbetarklassen 

(Lyle 2008, s. 320). När vi med medelklassens blick tittar på Paradise Hotel och ser hur 

deltagarna har sex i TV, blir fulla och odrägliga, gör “korkade” uttalanden och beter sig på ett 

sätt vilket ej kan anses vara normativt, ser vi ner på deltagarna på samma sätt som över- och 

medelklassen ser ner på arbetarklassen. Detta eftersom deras egenskaper och deras sätt att 

vara på emaneras ur synen på arbetarklassen, och eftersom vi själva inte vill vara en del av 

denna grupp bestämmer vi oss för att se ner på dem och detta skapar ett avstånd oss och dem 

emellan. Att tillskriva arbetarklassen, tillika deltagarna i Paradise Hotel, ett negativt värde 

görs för att själva upprätthålla positionen av att få vara dömande och därmed ges ett högre 

egenvärde. Detta föranleder representationen av deltagarna i programmet, tillika personer från 

arbetarklassen, som omoraliska, motbjudande, värdelösa och äckliga (Skeggs, 2005, s. 977).  
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Genom de strategier produktionen använder sig av, framställs deltagarna på ett oerhört 

förlöjligande sätt. Konsekvensen av detta blir, som tidigare diskuterat, att deltagarna och 

deras konstruerade identiteter blir placerade i facket “arbetarklassen”, vilket dessutom ger 

upphov till att den tidigare berörda diskursen om dagens ungdomar förstärks. Myten gällande 

att dagens ungdomar är lata och oengagerade kan följaktligen leva vidare, och den höga 

ungdomsarbetslösheten betraktas därmed som ett resultat av att ungdomarna är och beter sig 

på ett visst sätt. Samtliga deltagare i Paradise Hotel är unga och majoriteten arbetar med 

något som inte kräver universitetsutbildning, och istället för att investera tid i att studera eller 

arbeta åker de iväg till ett ”paradishotell” och solar, badar, festar och agerar hejdlöst på olika 

vis. De får maten serverad på bordet varje dag, de slipper städa och många av de samtal vilka 

tittarna får ta del av cirkulerar kring festande, sex och ytligheter. Deltagarna blir på ett eller 

annat sätt urbilden för synen på dagens ungdomar som lata, bortskämda och oengagerade och 

diskursen reproduceras. 

7. Slutsatser  
Denna studie har levt upp till sitt syfte genom att nio strategier har kunnat identifieras, 

strategier vilka produktionen använder sig av i sitt förlöjligande av deltagarna. Dessa är, som 

tidigare nämnt, yttrande mot en handling, rörlig bild i bakgrunden sammankopplat med 

uttalanden i synken, överlappande klipp mellan deltagarna, användningen av samma bild 

eller klipp vid ett flertal tillfällen, stillbild i bakgrunden sammankopplat med uttalanden i 

synken, grafiska element, musik, ljudeffekter och utelämning av delar i ett klipp. Dessa 

strategier och hur de kombineras, utgör de produktionsmedel vilka vi har upptäckt, och som 

används för att förlöjliga deltagarna i Paradise Hotel 2014, vilket följaktligen leder till att 

specifika identiteter skapas vilka förstärker diskursen om dagens ungdomar. Detta genom att 

framställa dem som personer vilka är obildade, har vulgära beteenden och saknar smak, vilket 

Allen och Mendick (2013), Lyle (2008), Lee och Moscovitz (2013) samt Wood och Skeggs 

(2011) har diskuterat. 

 

När Wood och Skeggs (2011) talar om klass, tar de bland annat upp exploatering, det vill 

säga: att en grupps fördelar leder till en annan grupps förlust (Wood & Skeggs 2011, s. 18). 

Vi menar att detta är realitet i ett programformat som Paradise Hotel, eftersom att programmet 

är något som produktionen drar fördelar av samtidigt som deltagarna i programmet tillika 

personer ur arbetarklassen blir förlorare. Produktionen blir vinnare eftersom att ett program 
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som Paradise Hotel lockar till sig många tittare (vilket TV-bolaget givetvis tjänar mycket 

pengar på) som får ta del av sekvenser där deltagarna förlöjligas och gör bort sig, har sex i TV 

och framställs som obildade, obegåvade och fullständigt hämningslösa. Deltagarna själva kan 

möjligen inte betraktas som de uppenbara förlorarna eftersom de får ta plats i rampljuset, bli 

en del av offentligheten och får beundrare som ser upp till dem. Förlorarna kan snarare sägas 

vara dagens svenska ungdomar liksom arbetarklassen. För det första existerar det redan en 

tanke om att personer ur arbetarklassen är måttlösa och oförmögna att kontrollera sina 

grundläggande behov, och denna tanke inskränks knappast av att titta på programmet (Wood 

& Skeggs 2011, s. 16). För det andra blir deltagarna i Paradise Hotel representanter för 

dagens unga och den rådande diskursen om dagens lata och bortskämda ungdomar förstärks.  

 

Ett program som Paradise Hotel bidrar, som här ovan nämnt, till att de rådande diskurserna 

om dagens ungdomar och arbetarklassen förstärks. Om detta programformat fortgår att 

existera i den form det gör idag, kommer rådande idéer om dagens unga och klass att fortsätta 

reproduceras. Detta faktum gör vårt studieområde väldigt viktigt samt intressant att fortsätta 

undersöka. Därför föreslår vi att forskningen inom detta område fortskrider men trappas upp 

eftersom en reproducering av idéer om klass ofrånkomligen ökar klasskillnader i samhället. I 

vidare forskning inom detta område skulle det vara intressant att enbart fokusera på 

produktionsteamet som arbetar med dokusåpor. Detta skulle kunna ske genom kvalitativa 

intervjuer, för att då kunna ges en bild av varför de gör som de gör, hur de gör det och vilket 

syfte produktionen har med detta.  

 

Något annat, som enligt oss, gör detta ämne väldigt intressant att undersöka samt diskutera, är 

det faktum att vissa av deltagarna i Paradise Hotel 2014 har anklagat produktionen för att 

framställa deltagarna på ett mycket förlöjligande sätt. En av deltagarna, Kian Avatar, skrev i 

ett blogginlägg på TV3.se (se bilaga 2) att produktionen förlöjligade Robbin (se punkt 5.3.1-

5.3.5) så pass mycket att Kian själv mådde dåligt över att se det. Följande är ett citat hämtat 

från denna text: “Dessutom gjorde de så fruktansvärt mycket narr av Robbin Jonsson att jag 

personligen fick ont i hjärtat av att se detta, att göra någon till åtlöje på ett sådant hjärtlöst 

sätt får mig endast må dåligt”. Det är förståeligt att Kian reagerar som han gör, eftersom 

Robbin framställs på ett sådant pass förlöjligande sätt att han upplevs som svagbegåvad vilket 

både är ytterst förnedrande och väldigt elakt. Framställningen av Robbin skall skapa en 

komisk situation, där tittarna skrattar åt den här personen som upplevs vara väldigt obildad 

och ointelligent. Att skratta åt någon skapar, som tidigare diskuterat, ett avstånd mellan "dem" 
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och "oss", vilket i sin tur leder till att man anser sig ha en överlägsen klassposition i 

förhållande till den eller de man skrattar åt. Skrattet är ett sätt att namnge, hantera och 

auktorisera klassförakt, vilket både motiverar och upprätthåller en lägre rangordning av 

människor (Tyler 2008, s. 23, 32). Detta är exakt vad som händer när förlöjligandet av Robbin 

sker, eftersom skrattet föranleder känslan av att vi befinner oss i en överlägsen position i 

förhållande till honom och en rangordning av människor kan ske, där objektet för skrattet 

givetvis placeras längre ner.  

 

När 24 timmar skall klippas ner till ett avsnitt är det förvisso omöjligt att undvika att 

verkligheten konstrueras om på diverse vis. Dock är det produktionen som sätter premisserna 

för det som skall visas upp, och därför kan de skapa specifika identiteter, likt den Robbin 

tilldelas, utan att bli ifrågasatta. Det som är så speciellt med ett program som Paradise Hotel 

är därmed den underliggande idén om att ordna en situation innehållandes intressanta 

personligheter, vilka filmas i alla tänkbara situationer, dygnet runt. Eftersom deltagarna inte 

är skådespelare utan helt “vanliga personer” kan slutresultatet verka alldeles autentiskt, när de 

dramatiska situationerna tittarna får ta del av i själva verket är rekonstruerade 

händelseförlopp. Produktionen av programmen har således makten över vilka som får delta, 

hur och var programmet skall utspela sig och vilka regler som skall vara gällande. Dessa 

regler kan givetvis omformuleras och ändras så småningom, och detta tillsammans med andra 

redskap leder fram till att saker och ting händer i programmet (Andersson & Lundberg 2001, 

s. 12). Ett oerhört tydligt redskap i Paradise Hotel gäller det som inträffar i synken, där det är 

tydligt att deltagarna ges ämnen att tala om av den osynlige liksom ohörbara intervjuaren. 

Makten är således asymmetrisk då deltagaren själv inte får bestämma samtalsämnet utan 

enbart får besvara de frågor som produktionen väljer att ställa. Svaren omarbetas sedan 

beroende på det bakomliggande syfte produktionen har sekvensen. Dessa unga människor vet, 

vilket vi kan förmoda, vad de ger sig in på när de söker till ett program som Paradise Hotel. 

Den absurda programidén till trots, innefattande att unga människor skall bo på ett hotell, 

festa, bilda pakter och skapa intriger samtidigt som detta skall filmas dygnet runt, är 

deltagarna införstådda i att varenda rörelse samt uttalande de gör kan komma att 

dokumenteras liksom visas upp i TV. Däremot är de uppenbarligen inte införstådda med hur 

mycket produktionen kan vinkla vad som sker, förlöjliga deltagarna såsom de önskar, och 

detta för att skapa intressant TV som lockar till sig tittare. Precis som Furhammar (2006) 

skriver har TV-bolagen insett vilken potential förnedring har i underhållningssammanhang.  
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Det finns ingen tvekan om att Paradise Hotel har ett stort genomslag. Det sänds på bra 

sändningstider och är kraftigt omdebatterat i media och på diverse sociala plattformar. Utöver 

detta har programmet många sökande, och till den senaste säsongen var det över 10 000 

personer som skickade in en ansökan (Resumé 2014). Detta leder oss vidare till den rådande 

diskursen om dagens ungdomar, vilken har diskuterats genom denna studie. Att så många 

unga människor hellre skriver under ett kontrakt vilket innefattar att de skall filmas medan de 

intar alkohol, har sex och festar, snarare än att försöka utbilda sig eller satsa på karriären, 

leder onekligen till att den förhärskande diskursen stärks. Programmet blir på ett eller annat 

sätt ett exempel på hur dagens ungdomar saknar normer och är fullständigt hämningslösa. 

Paradise Hotel speglar därmed den “förlorade” generationen och detta medför det faktum att 

idéer om ungdomarna i dagens arbetarklass reproduceras och stärks. Konsekvensen av att 

sådana idéer reproduceras leder i ett senare skede till att klyftorna i samhället fördjupas. Så 

länge dokusåpor (som dessutom oftast produceras av personer från högre klasser) som 

Paradise Hotel fortlever och fortsätter att exponera de ”osmakliga personerna” 

(arbetarklassen), kommer ett klassförakt bestå och klyftor människor sinsemellan kommer 

inte att minska (Morley 2009, s. 495).  

 

Att dokusåpor existerar i de former de gör idag är således problematiskt av ett flertal olika 

anledningar. Ett av dessa problem gäller att dokusåpor lockar just deltagare ur arbetarklassen, 

och Wood och Skeggs menar att detta beror på deras kulturella och ekonomiska situation. Det 

föreligger en tanke om att medverkan i en dokusåpa öppnar upp för möjligheterna till ett 

bättre liv och ett kändisskap (Wood & Skeggs 2011, s. 2). Med tanke på den rådande 

situationen i Sverige, där arbetslösheten bland ungdomar är högre än den har varit på många 

år, blir kanske en ansökan till Paradise Hotel ett sätt att försöka lösa det problemet. Idag har 

dessutom varannan person under 25 år visstidsanställningar, så kallade otrygga anställningar 

(LO 2014). Om en person kan välja mellan att arbeta som visstidsanställd telefonförsäljare 

mot provision eller att åka iväg till ett lyxhotell och tävla om 500 000 kronor, är det därmed 

kanske inte så konstigt att det sistnämnda alternativet lockar allra mest; drömmen om ett liv i 

paradiset.  
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att, med utgångspunkt i klassteoretisk ansats, få en bild av 

hur deltagarna i svenska Paradise Hotel 2014 framställs samt synliggöra de audiovisuella 

strategier som tillämpas för att förlöjliga deltagarna. De frågeställningar vilka formulerades 

för att kunna uppnå detta syfte var: 

 

Vilka huvudsakliga strategier är det som tillämpas för att förlöjliga deltagarna och vilka olika 

semiotiska resurser kombineras för att åstadkomma detta? 

Vilka konsekvenser har det för de identiteter som deltagarna ges? 

 

Studien har utgått från tre teoretiska ansatser bestående av klassteori, diskurser och Van 

Leuween och Wodaks (1999) definition av rekontextualisering som innehåller ett antal typer 

av omvandlingar. De omvandlingar som har varit applicerbara på denna studie är 

utelämnande, omplacering, tillägg, repetitioner, legitimering och utvärdering. Metoden 

vilken användes för att genomföra analysen var Multimodal Kritisk Diskursanalys, och denna 

anpassades efter audiovisuellt material.  
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I analysen har nio återkommande strategier, vilka används för att förlöjliga deltagarna, 

upptäckts, och dessa är: yttrande mot en handling, rörlig bild i bakgrunden sammankopplat 

med uttalanden i synken, överlappande klipp mellan deltagarna, användningen av samma 

bild eller klipp vid ett flertal tillfällen, stillbild i bakgrunden sammankopplat med uttalanden i 

synken, grafiska element, musik, ljudeffekter och utelämning av delar i ett klipp.  

 

Genom användningen av dessa strategier, vilka ofta kombineras, har produktionen kunnat 

framställa deltagarna på ett mycket förlöjligande sätt. Detta förlöjligande har resulterat i att 

deltagarnas identiteter har konstruerats på ett sådant sätt att de placeras i “facket” 

arbetarklassen, eftersom de bland annat har lyfts fram som obildade, hämningslösa och 

sexuellt promiskuösa. Förevarande faktum leder till att den rådande diskursen om dagens 

ungdomar förstärks och fortsätter att upprätthållas.  
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BILAGA 1: 
Information om deltagarna (urval: de som har varit med mer än ett avsnitt) 
 

Jorge = DJ, 29 år, från Eskilstuna.  

Calle = Mejeriansvarig, 21 år, Jönköping 

Kristian = Säljare, 24 år, Umeå 

Smail = Säljare, 23 år, Malmö 

Freddie = Reseledare på Madeira för svenska, norska och danska gäster, 24 år, Kungsbacka.   

Eric = Personlig assistent och gyminstruktör, 20 år, Kristianstad.   

Kian = Bartender och servitör, 19 år, Stockholm 

Chris = Färgföretag, 26 år, Malmö 

Amandus = Flyttfirma, 25 år, Gnesta. 

Jocke = Projektledare (för vad är oklart), 25 år, Huddinge 

Saga = Bartender och receptionist, 25 år, Klippan 

Ylva = Telefonförsäljare, 19 år, Helsingborg 

Jasse = Arbetssökande, 20 år, Stockholm 
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Ulrika = Personlig assistent, 23 år, Östersund 

Nathalie A = Studerande (hoppade alltså av gymnasiet för att vara med i PH, 19 år, Linköping 

Jasmine S = Croupier, 23 år, Helsingborg 

Evelina = Pluggar till ekonom, 23 år, Motala  

Michelle = Undersköterska, 21 år, Stockholm 

Nathalie G = Teamledare på företag (oklart vad), 24 år, Stockholm  

Freddie= Reseledare, 24 år, Kungsbacka  

Robbin= Webbutvecklare, 26 år, Sundsvall 

Paow= Bloggerska, 21 år, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2  
Kians blogginlägg: 
 
Blogginlägg skrivet 3 december, 2014 

 

Det tar verkligen i hjärtat att se 
Som individ har jag växt upp i en miljö där vulgärt språk, respektlösa handlingar och svek i mina relationer 
har i mitt uteliv (bland ungdomar) omgivit mig dagligen. Självklart, precis som alla människor kan man 
inte undgå att bli influerad och i unga åldrar har man inte en riktigt världsuppfattning och då kan det som är 
fel “kännas” rätt. 

Ingen människa är rättfärdigad till att få en annan person känna sig mindre värd och eftersom jag 
personligen, upprepande gånger har använt ett vulgärt språk så vill jag passa på att klargöra en sak – det är 
inte okej. 

Men tror du som människa på förändring så vill jag härmed, med handen på hjärtat berätta för dig att jag 
har förändrats. I dagsläget ser jag världen utifrån ett mer positivt perspektiv trots motgångar och negativ 
kritik. 

Man lär sig av sina misstag och väldigt många gånger förändras man till en bättre människa när man inser 
samt accepterar att ens beteende inte är acceptabelt. 

Att produktionen visar mobbning-tv och framhäver vissa av deltagarnas elaka beteenden samt betonar 
dessa är dock en skam. 
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Produktionen vet mycket väl om vilken målgrupp som är mest lättpåverkad och bör därför inse ansvaret 
samt allvaret i att ta med vissa saker i TV. De skrev exempelvis “Who the f**k is Alice” som 
inledningsrubrik, ett sätt att betona att Alice Kleiva sällan tas med i rutan när det är DE SJÄLVA som 
väljer vem som ska ha TV-tid. Dessutom gjorde de så fruktansvärt mycket narr av deltagaren Robbin 
Jonsson att jag personligen fick ont i hjärtat av att se detta, att göra någon till åtlöje på ett sådant hjärtlöst 
sätt får mig endast må dåligt. 

Jag kommer ALDRIG, och märk dessa ord väl – ta åt mig av negativ kritik kring mina principer samt min 
moral av människor som endast bekantat sig med min personlighet genom ett TV program som är 
redigerat, klippt och betonat när det kommer till intriger. 

Jag är inte perfekt, långt ifrån skulle nog många säga i efterhand. Jag har inte lärt mig föra mig väl verbalt 
kring andra unga människor men frågar du mina nära och kära, de som har befunnit sig i min omgivning 
sedan många år tillbaka så kan jag garantera dig att majoriteten av dessa skulle påstå mig vara en lojal och 
godhjärtad vän. 

Jag kommer fortsätta att sprida kärlek, det kan INGEN hatare ta ifrån mig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hämtad: 2014-12-16 
 

BILAGA 3 
Analyserade sekvenser i uppsats 
 

1. Skolveckan – geografiprovet 

Avsnitt: 7. Tid: 13.10 - 16.15 

2. Kulturveckan – introduktion. 

Avsnitt: 34. Tid: 03.32 – 04.00 

3. Robbin del 1 

Avsnitt: 40. Tid: 30.42 – 30.52  

4. Robbin del 2 

Avsnitt: 40. Tid: 41.43 – 42.02 

5. Robbin del 3 

Avsnitt: 41. Tid: 15.30 – 15.36 

6. Robbin del 4 

Avsnitt: 39. Tid: 13.00 – 13.07 

7. Robbin del 5 

Avsnitt: 42. Tid: 28.33 – 28.45 
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8. Saga del 1 

Avsnitt: 32. Tid: 02.06 – 03.05 

9. Saga del 2 

Avsnitt: 14. Tid: 14.00 - 14.19 
10. Saga del 3 

Avsnitt: 41. Tid: 09.09 - 09.20 
 

Övriga analyserade sekvenser 
 

1. Kulturveckan  

Avsnitt: 34. Tid: 22.33 - 22.45 

 

Den andra sekvensen hämtad från Kulturveckan börjar med att Jasse sitter i synken och 

berättar om att deltagarna under kvällen skall få gå på vernissage (för att buda på de 

fotografier deltagarna har tagit tidigare under dagen). I bakgrunden visas Jasse och Kian, där 

de står och fingrar och pratar kring kläderna de skall ha på sig under det kommande 

vernissaget. När detta klipp börjar, spelas glad “klubbmusik” vilken fortsätter att spelas när 

nästa klipp dyker upp i bild. Denna gång är det Kian som sitter i synken och skall besvara 

frågan om vad ett vernissage är, en fråga som är ställd av den “osynlige intervjuaren”, vilket 

är väldigt uppenbart. Kian sitter först tyst och tittar ner i golvet och har ett oerhört frågande 

ansiktsuttryck. Snart tittar han med ett osäkert leende på läpparna upp mot personen bakom 

kameran och kliar sig i huvudet medan han ställer följande fråga: ‘Va, va, vänta, vad är ett 

vernissage?’. Så fort han påbörjar formuleringen av denna fråga dör partymusiken och 

avlägsnandet av detta tillägg leder till att hans okunskap och förvirring ringas in och blir extra 

tydlig. I nästa klipp saknas fortfarande musik när det istället är Adam som sitter i synken. Han 

tittar mot personen bakom kameran, medan bakgrundsbilden visar Adam iklädd 

”estetkläderna”. Även han ser enormt oförstående ut när han frågar: ”Vernissar …. (Adam 

uttalar ordet felaktigt). Vad är det?”. I nästa klipp sitter Michelle i synken som på ett liknande 

sätt uppvisar samma skepsis som de tidigare deltagarna. Vi får snabbt se hur Michelle 

försöker uttala ordet vernissage, men gör detta på ett felaktigt sätt: ”versinage” och så fort hon 

uttalar detta ord sker ett tillägg av en ljudeffekt, vilket är snabba, höga toner från en flöjt. 

Klippningen mellan de olika deltagarnas framträdande i synken går mycket fort, och 

sekvensen som helhet är enbart 15 sekunder lång. Att omplaceringen av klippen på de olika 
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deltagarna går så pass fort leder till att deltagarnas okunskap och ointelligens staplas på 

varandra, och på ett mycket konkret vis.  

 

2. Djungelveckan, “vad gör djur?” 

Avsnitt: 40. Tid: 22.55 - 26.30 

 

En ny vecka går av stapeln och denna vecka är det djungeltema som står på schemat. Som 

vanligt är tävlingen förknippad med veckans tema och denna gång är det tjejerna som skall 

tävla mot varandra i en frågesport. I början av klippet får vi se hur ett grafiskt element dyker 

upp i bild och detta i form av ett svävande grönt moln. I molnet syns en gul text som lyder 

“Vad djur gör” och runt detta moln sticker tre glödlampor ut. Denna symbol går att känna 

igen från frågesporter för barn, likt “Vi i femman”, och därmed uppstår känslan av att detta är 

en tävling utformad för just små barn. Ytterligare ett tillägg är musiken vilken lätt kan 

konnoteras till en låt typisk inom frågesporter.  

 

 
 

I nästkommande klipp svävar molnet iväg och sätter sig uppe i vänstra hörnet och här går 

musiken in i ett diminuendo, vilket innebär att musiken dämpas ner men fortsätter att spelas. 

Som bilden här ovan visar sitter Saga i synken och ytterligare ett grafiskt element synliggörs, 

och detta i skepnad av en talarstol som ofta används inom frågesporter. Saga får här börja 

med att berätta om någon särskild information om djur hon känner till, vilket varje kvinnlig 

deltagare därefter får göra. Medan de berättar om den fakta de innehar, tänds någon av 

symbolerna i den svarta rutan (som är placerad på talarstolen) och vilken symbol som tänds 

beror på om uttalad fakta är rätt, oklar eller fel. Saga är, som tidigare nämnt, den första som 

sitter i synken och skall delge sin fakta om djur. Hon säger att en ko har två magar och att hon 
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hoppas att denna information stämmer, och om det är så att en ko har fyra magar, så måste det 

vara en “superkossa”. Utöver de grafiska elementen som molnet, talarstolen, krysset (den 

symbol som lyser upp eftersom informationen hon delgav var felaktig) sker ytterligare ett 

tillägg. Precis när krysset lyser rött tillkommer en ljudeffekt som belyser att hennes fakta var 

felaktig. I klippet efter Saga är det Alice som sitter i synken och i talarstolen. Hon berättar att 

hon känner till att elefanter har kyrkogårdar där de går och sörjer sina nära och kära som har 

gått bort. Nu lyser en annan av symbolerna upp, den som visar att delgiven fakta var korrekt, 

och ett tillägg av ny ljudeffekt sker för att betona detta. Ylva är den tredje personen som får 

sitta i synken under denna sekvens. Hon berättar att det bästa fakta om djur hon känner till 

gäller katter och att de har nio liv. När Ylva säger detta lyser symbolen av ett frågetecken upp.  

 

I nästkommande klipp finns samtliga deltagare samlade i loungen. Det grafiska tillägget i 

form av det gröna molnet fortfarande kvar uppe i det vänstra hörnet, när tjejerna nu ställer upp 

sig bakom en hög bardisk med deras namn utplacerade på platserna där de sitter. Denna 

situation är som hämtad ur en riktigt frågesport, såsom “Jeopardy” eller “Vem vet mest?”. 

Killarna sitter som publik framför tjejerna. Smail är tävlingens värd och inleder detta 

tävlingsmoment med att hälsa samtliga tävlande välkomna till “Vad djur gör” och berättar 

därefter att tjejerna tävlar om den åtråvärda titeln “Paradise Hotels panter”. Smail fortsätter 

att förklara att tjejerna kommer att få olika påståenden och att de därefter skall sträcka upp 

sina skyltar och visa upp texten sant eller falskt beroende på vad de anser om påståendet. Här 

sker ett tillägg i form av svag, trippande musik och Smail läser upp det första påståendet 

vilket lyder: “elefanter kan inte hoppa”. I bild får vi se hur tjejerna sträcker upp sina skyltar. 

Saga, Alice och Ylva svarar falskt och Paow och Michelle svarar sant. Smail berättar att detta 

påstående stämmer, och i bild ser vi då hur killarna applåderar. Därefter läser Smail upp nästa 

påstående, gällande att “en apa var i rymden innan människan var det”. Samtliga tjejer håller 

nu upp skyltarna med texten falskt. Smail berättar att påståendet faktiskt är sant och att även 

en hund åkte upp i rymden innan människan gjorde det. Direkt efter detta ses Ylva i synken 

och i bakgrunden ser man henne i närbild från tävlingen vilket indikerar på att en omplacering 

sker. I detta klipp hörs lunkande och repetitiv musik och som tidigare förklarat är detta musik 

vilken skall betona bristen på intelligens (Machin 2010, s. 167). Ylva säger följande:  

 

a:porna var först på plane eh i rymden (.) tydligen inte människan * så en apa har tydligen 

vart där innan oss (.) thats really cool 
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I nästkommande klipp ser vi återigen tjejerna bakom bardisken tillika tävlingsanordningen 

och Saga säger: “fan va sjuka människor va rå, skickar dom upp apjäveln”. Smail filmas i 

närbild när han tar till orda och går vidare till nästa påstående vilket lyder: “en gris kan ha 

orgasm i upp till åtta minuter”. Nu filmas tjejerna och samtliga av dem visar upp skylten som 

visar ordet sant och Smail bekräftar att detta är rätt. Han syns återigen ensam i bild och går 

direkt vidare till nästa fråga: “Enhörningarna utrotades av spanjorerna”. Nu ses tjejerna hålla 

upp sina skyltar och Paow och Ylva är de enda två som håller upp skylten med svaret sant. 

Deltagarna börjar därefter diskutera detta och de berättar för Paow och Ylva att enhörningar 

inte är ett verkligt djur, utan en sagofigur. Paow zoomas då in och säger: “Jag trodde det va en 

dinousarie”. I klippet efter detta sker återigen tillägget av den lunkande, repetitiva musiken 

och Paow sitter i synken där hon säger:  

 

Jag har lärt mig att (.) enhörningar inte finns och att spanjorerna inte utrotade enhörningarna 

de va tydligen falskt 

 

Direkt efter Paows uttalande sker ett klipp över till Ylva i synken och här ser vi tydligt att det 

försiggår ett utelämnande eftersom användningen av direktklipp är väldigt märkbar. Hon 

säger:  

 

Ne men ja va ä en enhörning ä ja kan inte svenska ord inte alla i alla fall (.) om han hade sagt 

unicorn då hade ja ju fatta men han sa enhörning så ja visste inte va enhörning va men 

apparently enhörning is a unicorn (.) good to know hehe (.) e de va lite pinsamt men whatever 

 

I nästkommande klipp ser vi återigen Smail som ställer ytterligare ett påstående: “Bara djur 

kan få skabb”. Samtliga tjejer håller då upp skylten falskt och Smail meddelar att detta även är 

det korrekta svaret. Efter detta gör Smail en sammanställning av poängen och tjejerna filmas 

där de sitter bakom bardisken. Smail berättar att om Michelle får ytterligare ett poäng är det 

hon som vinner frågesporten, och därefter ställer han det sista påståendet: “Noshörningen 

jagas för sitt horn då det bland annat sägs att det har en potenshöjande effekt”. Tjejerna syns i 

bild och samtliga menar att detta påstående är sant, vilket också visar sig vara korrekt. Här 

tillkommer ett tillägg av en ljudslinga som ofta används i filmer när en aktör får en slags 

uppenbarelse. Smail gratulerar Michelle som därmed står som vinnare av tävlingen och 

killarna applåderar. Detta syns i bakgrunden medan Michelle klipps in från synken och ett 

tillägg i form av tempohöjande musik inträder här. Hon förklarar att hon är smart och att hon 
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passar att vara panter eftersom människor brukar benämna henne som en puma. I nästa klipp 

sitter Ylva i synken och då ändras musiken och återgår till den tidigare använda lunkande, 

repetitiva musiken. Ylva sitter då och diskuterar kring tävlingen och dennas utgång, vilket 

även Saga och Paow sedan gör från synken. Att musiken går från att ha ett högt tempo till den 

lunkande och repetitiva är här, symboliskt sätt, ett redskap för att belysa deras okunskap.  

 

3. Förlöjligande av Jocke 

Avsnitt: 1. Tid: 34.10 - 34.30  

 

Jocke sitter i synken där han berättar att han vill mysa och lära känna Ylva och under tiden 

denna monolog fortlöper sker ett tillägg i form av förförisk musik. Direkt efter detta klipp 

syns Ylva i synken och säger att det inte finns en chans att hon skulle kunna mysa med Jocke. 

När Ylva säger att “det inte finns en chans” stannar musiken av på ett abrupt sätt vilket skapar 

en komisk känsla. Detta är ett exempel på omplaceringar då bådas uttalande ställs i relation 

till varandra.  

 

4. Förlöjligande av Jocke 

Avsnitt: 13. Tid: 08.45 - 09.10   

 

Denna sekvens börjar med ett klipp av Erik i bar överkropp där vatten och lödder rinner över 

hans vältränade kropp. Under detta klipp hörs Jocke från synken där han berättar varför han 

ville ha ut Erik ur spelet. I nästkommande klipp ser man Jocke från synken och en närbild av 

Eriks ansikte visas. Jocke säger “Jag fattar inte hur en kille som han har skickat ut mig. Han 

är tråkig”. Efter detta säger Jocke att han inte har någon karisma och under tiden detta sägs 

ser man i Eriks vältränade mage i bakgrunden som är blöt av både lödder och vatten.  
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Under hela denna sekvens förekommer tillägg i form av musik med jämna trumbeats. Här 

sker en tydlig omplacering då det produktionen har klippt in i bakgrunden ställs i kontrast till 

det Jocke talar om. Detta skapar känslan av komik och att det Jocke säger tyder på att han är 

korkad.  

 

5. Förlöjligande av Jocke 

Avsnitt: 13 Tid: 10.40 - 11.10  

 

Denna sekvens startar med ett klipp dr Ylva sitter i synken. I bakgrunden visas en närbild på 

Jocke som har sand över hela ansiktet. Ylva säger: 

 

De hade aldrig hänt att ja hade legat me joakim aldrig asså no * i rader die fy fa:n eeuw äeeu 

* asså fy fy usch (.) usch AEEHH fy fa:n * hahahaha * om min vinst hänger på å ligga me 

joakim fuck the vinst * fuck the vinst asså nä nä nä nä nä sexi ä han inte fö fem öre asså hehe 

 

Under tiden Ylva säger det ovanstående får vi som tittare se henne sitta i synken och i 

bakgrunden visas Jocke när han kryper under taggtrådar, snubblar och gör bort sig. I 

transkriberingen ser man att det förekommer många korta pauser vilka är bra exempel på 

tydliga direktklipp vilket då faller under kategorin utelämnande. I transkriberingen ser vi även 

något som kan falla in under repetition. “fuck the vinst” förekommer två gånger, med precis 

samma tonläge. Under denna stund då detta uttalas syns inte Ylva i bild utan vi tittare ser 

istället hur Jocke gör bort sig genom att snubbla sig genom stora lastbilsdäck. Genom att Ylva 

inte syns i bild kan detta uttalande vara något som produktionen lagt till ytterligare en gång 
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för att stärka det budskapet de vill ha fram. Här förekommer det även tillägg i form av en 

trippande musik som varar under hela sekvensen.  

 

6. Förlöjligande av Jocke 

Avsnitt: 15. Tid: 10.15 - 10.33 

 

Jocke sitter i synken där han berättar om en plan som han har. Under detta klipp förekommer 

det tillägg som och här i form av en lunkande musik. När han sedan förklarat sin plan stannar 

musiken tvärt och han sitter tyst. Istället för att bryta klippet just där så väntar produktionen i 

fem sekunder. I kombination med att musiken slutar spela och att Jocke sitter där utan att säga 

något under en tid gör hela situationen väldigt komisk. Detta sker ytterligare en gång under 

samma avsnitt, med samma tillägg fast under tid: 26.45- 26.55.  

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 4 
Transkriptionsnyckel  
 
(.) paus kortare än 0,5 sekunder 
(2.5) paus som varar 2,5 sekunder 
[ ] överlappande tal  
>> repliken fortsätter på ny rad 
JA versaler anger hög tonstyrka  
Ja: förlängning av vokalen   
Jaa understruken anger förändrad tonstyrka  
* direktklipp 
 
 
 

 


