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Abstract 

Titel: Producenternas Paradis- En Multimodal Kritisk Diskursanalys av hur genus framställs i 
Sveriges mest populära reality-TV program Paradise Hotel 2015. 
Författare: My Arvidsson och Maja Fredriksson 
År: Hösten 2015 
Nivå: Kandidatexamen 
Avdelning: Örebro Universitet – Medie- och kommunikationsvetenskap 
Handledare: Göran Eriksson 
Sammanfattning:  
En av de populäraste dokusåporna i Sverige idag är Paradise Hotel. Programmet har fått stor 
spridning och publicitet i olika medier och riktar sig mot en ung publik. Detta är 
problematiskt då tidigare forskning visar på att programmet förmedlar genusnormer, där 
könen framställs på olika sätt. Vi har därför valt att med utgångspunkt i diskurs- och 
genusteori studera Paradise Hotel 2015. Detta för att undersöka reproduceringen av olika 
genusnormer i programmet. Med hjälp av metoden Multimodal Kritisk Diskursanalys och 
Machin & Mayrs (2013) representationsstrategier har vi analyserat hur produktionen har 
skapat en viss framställning av deltagarna och deras relationer. Vår studie visar på att det sker 
en stereotyp framställning av könen i Paradise Hotel som missgynnar kvinnan. Detta då 
kvinnorna framställs som objekt och underlägsna, medan männen framställs som starka och 
tillskrivs makten.  

 
Nyckelord: Genusteori, Diskurs, Multimodal Kritisk Diskursanalys, 
Representationsstrategier, Paradise Hotel, Dokusåpa, Reality-TV 
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1. Inledning och bakgrund 
Kvinnor	och	män	har	idag	inte	samma	makt	över	sitt	liv	vilket	avspeglar	sig	både	på	

arbetsmarknaden	och	i	familjelivet.	Det	leder	också	till	att	kvinnor	och	män	har	olika	

krav	och	förväntningar	från	samhället	(Fagerström & Nilsen 2008). Medierna spelar en stor 

roll i vad som anses vara maskulint respektive feminint i samhället och reproducerar dessa 

normer till allmänheten. Idag konsumerar unga människor medier i olika former mer än 

någonsin. Medieproducenter har därför ett stort ansvar i hur de väljer att konstruera personer 

och situationer i populär-kulturella program. Program som dokusåpor är idag en stor del av 

mångas vardag, då de tar upp en stor plats i TV-tablån, samtidigt som många av programmen 

sänds på bästa sändningstid. Utöver det finns dessa dokusåpor tillgängliga på internet dygnet 

runt. Med hjälp av nya medier och teknologi kan därför ungdomar idag konsumera olika 

program i större utsträckning än förut. 

 

Hirdman & Kleberg (2015) menar att medierna skapar verkligheten tillsammans med sin 

omgivning, med grund i de värderingar och normer som finns i samhället. Enligt Hirdman 

(2001) har mannen alltid varit normen och idealet som kvinnan jämförts med. Denna 

maktstruktur har sedan upprätthålls, eftersom det som redan är givet och självklart är svårt att 

ändra på. Ganetz (2015) menar att hegemonisk maskulinitet i det västerländska samhället 

representeras av bland annat heterosexualitet, självkänsla, muskulös kroppsbyggnad och 

vithet. Hon menar att kulturen kan hjälpa till att reproducera detta ideal vilket är ett problem 

då både kvinnor, andra etniciteter och människor med annan sexuell läggning förtrycks. 

 

Enligt Jacobson (2005) visar undersökningar på att mediernas framställning av de olika 

genusnormerna i vårt samhälle påverkar hur ungdomar ser på de olika könen. Detta sätter 

ramar för vad som anses vara normalt och attraktiv beroende av kön. Hirdman & Kleberg 

(2015) talar om verktyg som medier kan använda, så som ord och tecken, för att skapa olika 

värderingar och känslor mot olika grupper. Detta kan handla om fördomar och stereotypa 

bilder av män och kvinnor. Genom att sammankoppla och skapa en känsla inför de olika 

könen bildas olika diskurser och normer. Dessa synsätt förstärks sedan genom att cirkulera 

mellan medieinnehållet och publiken. 

 

Madsen & Brinkmann (2012) menar att dokusåpor som t ex Paradise Hotel speglar de begär 

som finns i vårt marknadsdrivna samhälle, där människors framträdanden och kroppar och 
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används i vinstsyfte. Ganetz (2015) beskriver reality-TV som program om vanliga människor 

där man utger sig för att spegla verkligheten. Svenska Paradise Hotel sänds på kanalen TV3 

som ägs av medieföretaget MTG. I en intervju i Dagens Media får MTG:s presschef får 

frågan om varför Paradise Hotel är så framgångsrikt lyder en del av svaret: “Det är egentligen 

helt vanliga människor som visar upp sig i rutan - det är uppfriskande”. Ett av problemen med 

reality-TV ligger i att publiken inte alltid är medvetna om att det finns en tanke bakom varje 

klipp, intervju och situation. Deltagarna i Paradise Hotel filmas dygnet runt med 70 stycken 

olika kameror. Mindre än 1 % av allt material som visas i TV-rutan(svd.se), vilket visar på 

hur redigerat programmet är. Kavka (2012) menar att producenterna väljer ut de delar som 

skapar mest drama och reaktioner i programmet.  

 

Även fast producenterna inte har full kontroll under själva filmningen så har de desto större 

makt när det kommer till efter-redigeringen. När det gäller reality-TV måste man även ha 

castingprocessen i beräkning eftersom även den tillskriver producenterna makten. Detta 

eftersom de bestämmer vilka deltagare som medverkar i programmet och därav kan välja ut 

vissa personligheter och egenskaper som gynnar programmet. 

 

Ungdomar är en grupp i samhället som inte alltid tas på allvar och enligt Ganetz (2015) är det 

unga kvinnor som hamnar längst ner i samhällshierarkin. Detta gäller även inom 

populärkulturen, så som musik och TV-program. Enligt Madsen och Brinkmann (2012) har 

genusforskning om brittisk reality-TV kommit fram till att programmen i flera av fallen 

stärker typiska genusnormer, istället för att utmana dem. Paradise Hotel 2015 är det mest 

populära programmet på webben just nu enligt hemsidan MMS.se som mäter 

mediekonsumtion. Programmet handlar om unga människor och har därför även en ung 

publik. Detta kan resultera i att deltagarna blir förebilder och sätter ramar för vad som är ett 

accepterat beteende. Med detta som bakgrund vill vi ur ett genusperspektiv studera hur 

producenterna till Paradise Hotel väljer att konstruera maskulinitet och femininitet hos sina 

deltagare. Detta för att undersöka om framställningen i programmet förstärker eller går emot 

de genusnormer som finns i vårt samhälle. Tidigare forskning visar på att könen framställs 

olika i reality-TV som handlar om relationer mellan män och kvinnor. Tydliga exempel på 

detta är program som The Bachelor och Paradise Hotel där kvinnor ofta framställs som 

objekt, känslosamma och svaga. I den tidigare forskningen saknas det dock en systematisk 

genomgång för vilka redskap som används för att skapa olika framställningar och situationer. 
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Därför kommer vi att fokusera på vilka verktyg som används för att konstruera deltagarna och 

genusnormer. 

 

Paradise Hotel 2015 är en dokusåpa som produceras av produktionsbolaget Mastiff. 

Programmet sänds från måndag till onsdag kl. 22.00 under hösthalvåret och finns även att se 

på TV3 Play. Att programmet både är populärt och underhållande bevisades när Paradise 

Hotel 2014 vann TV-priset Kristallen. Programmets koncept är att tio ungdomar, hälften män 

och hälften kvinnor checkar in på ett lyxhotell i Mexiko. Deltagarna känner inte varandra, 

men redan under första dagen ska de finna en partner av motsatt kön. Varje vecka avslutas 

med en parcermoni där minst en deltagare åker ut och därefter kommer en ny deltagare in. I 

finalen står en halv miljon kronor på spel som det sista paret får tävla om. Programmet går 

därför ut på att deltagarna ska finna en partner som de kan lita på ända fram till slutet 

(TV3.se). Att programmet handlar om relationen mellan män och kvinnor framgår tydligt i 

TV3:s beskrivning som lyder: 

“Vägen till final kantas av lögner, svek, vänskap, intriger, konflikter, drama och kärlek. Allt 

kan hända - och händer i Paradise Hotel. “ 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka hur producenterna till Paradise Hotel 2015 

skapar olika normer i programmet. Detta genom att ta reda på hur deltagarna och deras 

relationer framställs med hjälp av semiotiska val och representationsstrategier. 

1.2 Frågeställningar: 
 Hur framställs kvinnliga respektive manliga deltagare och deras relationer ur ett 

genusperspektiv i Paradise Hotel 2015? 

 Vilka representationsstrategier och semiotiska verktyg använder producenterna för att 

skapa en viss framställning av deltagarna?   

2. Tidigare forskning 
Med hjälp av tidigare forskning vill vi få en översikt av forskningsläget utifrån metod, teori 

och tillvägagångsätt. Det finns mycket forskning om reality-TV ur ett genusperspektiv, men 

vi har valt att studera artiklar som har hög relevans för vår studie eftersom de behandlar 

program som fokuserar på relationer. Både Harris (2004) och Madsen & Brinkmann (2012) 

har analyserat reality-TV programmet Paradise Hotel. Harris (2004) utgår från ett 

genusperspektiv, men presenterar ingen analysmetod utan redovisar endast för sitt resultat. 
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Madsen & Brinkmann (2012) har utfört en studie enligt Cultural Studies traditionen med 

inriktning på vad som framställs som skamligt eller inte, där de även drar jämförelser mellan 

män och kvinnor. Yep & Camacho (2004) redogör för en kritisk analys av reality- 

programmet The Bachelor med fokus på hur det skapas olika situationer och visuella 

framställningar. Antony & Thomas (2008) har studerat programmet A shot at love with Tila 

Tequila ur ett genusperspektiv där de använder sig av en kvalitativ kritisk textanalys. Även de 

analyserar olika situationer, men fokuserar även på klädsel, beteende och dialoger. Nedan 

redovisas en djupare genomgång av artiklarna samt deras resultat. 

 

Harris (2004) studerar och diskuterar ett antal reality-TV program, framför allt Paradise 

Hotel, utifrån ett genusperspektiv. I sin artikel beskriver hon inte sin analysmetod utan 

presenterar sitt resultat med hjälp av olika exempel från programmen. Som stöd har Harris två 

vetenskapliga artiklar som hon använder för att jämföra och dra slutsatser. Utöver det består 

artikeln av Harris egna tolkningar och diskussioner. I Paradise Hotel förekommer en 

dubbelmoral där kvinnorna utsätts för bestraffningar hur de än beter sig. Detta eftersom de 

aldrig kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem, då det alltid finns ramar för hur 

kvinnor ska bete sig. Detta menar Harris är typiskt för ett patriarkaliskt samhälle. Ett exempel 

på detta är när kvinnorna i programmet förväntas ha en avslappnad inställning till sex utan att 

bli för ohämmade. Detta menar Harris resulterar i att kvinnorna blir utsatta för öknamn som 

antingen “flirts” eller “sluts”. Programmet förstärker även myten om att kvinnor ska vara 

osjälviska. Detta exemplifierar Harris med att kvinnorna inte förväntas ha samma anledning 

som killarna, till att vilja vinna programmet och pengarna. Kvinnorna förklarar ofta sitt 

deltagande i programmet med att de vill ha prispengarna för någon annans vinning, t ex en 

närstående som behöver hjälp. Vill däremot kvinnorna vinna pengarna endast för sin egen 

vinning och inte dela med sig, så går de emot vad som i programmet framställer som en “bra 

kvinna”. Harris exemplifierar detta med en kvinnlig deltagare som vid vinsten väljer att inte 

dela pengarna med sin partner, och därför bryter mot denna norm. Dock anses samma 

beteende vara okej för männen i programmet, eftersom man utgår från att de är själviska. 

Harris menar att denna typ av reality-TV förstärker förväntningarna på vad som anses vara de 

perfekta egenskaperna för en kvinna. 

 

Harris (2004) diskuterar hur programmets titel Paradise Hotel kan sammankopplas med den 

Bibliska historien om Adam och Eva, där Eva får skulden för handlingarna som resulterar i att 

de blir utslängda från Edens lustgård. Detta är ett exempel på hur relationen mellan män och 
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kvinnor beskrivits historiskt, medan Paradise Hotel är ett modernt exempel. Harris menar 

även att Paradise Hotel stärker heteronormen genom att förutsätta att en kvinna endast kan 

vara lycklig i ett heterosexuellt förhållande, alltså med en man vid sin sida. Författarens 

exempel på detta är när en av kvinnorna i programmet ses som onormal eftersom hon vill vara 

själv och bli lämnad ifred. 

 

Yep & Camacho (2004) gör en kritisk analys av reality-TV programmet The Bachelor i sin 

artikel. The Bachelor går ut på att en man ska välja ut sin drömtjej bland 25 olika kvinnor. 

Yep & Camacho studerar vissa avsnitt av programmet i helhet. De undersöker bland annat hur 

producenterna visuellt valt att framställa deltagarna, men även hur de skapar vissa situationer 

för att framkalla en viss effekt. Dock framgår det inte vilken analysmetod de använt sig av. 

De utgår ifrån teorin om “heterogendered relations” vilket innebär att heterosexualitet och 

genus är sammankopplat. Med det menas att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle där män är 

priviligierade och kvinnor är underlägsna. Detta uppehålls med hjälp av normalisering. Därför 

är The Bachelor enligt författarna ett program som bidrar till normaliseringen av 

“heterogendered relations”. Yep & Camacho menar att programmet även förstärker 

objektifieringen av kvinnokroppen samt de skönhetsnormer som finns i USA. Exempel på 

detta är hur producenterna väljer att filma kvinnorna, där fokus i största del är brösten och 

rumporna. Här är skillnaden på framställningen av könen tydlig då det inte alls är lika stort 

fokus på mannens kropp. Över lag ligger det största fokus på kvinnornas utseende då både 

den manliga programledaren och ungkarlen ofta pratar om detta. Producenterna väljer även att 

skapa olika situationer som pyjamaspartyn samt tillfällen då kvinnorna måste klä sig i bikini. 

Vilka är situationer som bidrar till objektifiering och som författarna refererar till skapas 

genom “the male gaze”. Med ”the male gaze” menas att deltagarna i reality-TV framställs ur 

ett manligt perspektiv.  

 

Enligt Yep & Camacho (2004) är det i The Bachelor tydligt att kvinnan ska vara perfekt och 

behaga mannen för att förtjäna honom. Däremot så ligger inget fokus på vilka egenskaper 

mannen ska ha för att behaga kvinnan. Exempel på detta är när en av de kvinnliga deltagarna 

berättar att hon kommer bli den perfekta frun eftersom hon kommer göra allt för att tjäna sin 

man. Kvinnorna diskuterar även ofta sitt drömbröllop samt hur de ska vara en bra fru, vilket 

framställs som ett normalt beteende och mål för kvinnor. Som slutsats påpekar Yep & 

Camacho att The Bachelor förstärker den sociala hierarki som råder i vårt samhälle, som 

bygger på konsumtion och vinst. 
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Madsen & Brinkmann (2012) har inom ramarna för Cultural Studies undersökt det norska och 

danska Paradise Hotel. Detta med fokus på hur deltagarna i programmet framställs som 

gränslösa och utan skam. Detta sammankopplas med vårt konsumtionssamhälle och ger en 

bild av att människan kan vara både fri och utan ångest. Studiens teoretiska grund är hur 

myten om Eden och historien om Eva och Adam lever kvar i reality-tv programmet Paradise 

Hotel. Studien visar även på att det finns olika regler för hur kvinnor och män bör agera i 

programmet. 

 

Madsen & Brinkmann (2012) menar att deltagarna i Paradise Hotel inte behöver ha någon 

speciell talang, utan de räcker med att de är villiga att visa upp sin kropp, sexualitet och sig 

själva. De kopplar detta till en studie av Waggoner som visar på hur de kvinnliga deltagarna i 

den amerikanska reality-showen Survivor måste använda sin sexualitet som ett verktyg för att 

lyckas i programmet. Exempel på detta är hur kvinnorna som inte har den typiska 

idealkroppen åker ut tidigt i programmet. Madsen & Brinkmann menar dock att denna regel 

gäller och tillämpas av de båda könen i Paradise Hotel. De exemplifierar detta med att en av 

de kvinnliga deltagarna i danska Paradise Hotel säger att brösten är hennes största tillgång 

och att en manlig spelare erbjuder en av de andra deltagarna sex. Tidigare studier om genus i 

brittisk reality-TV visar på att programmen förstärker traditionella genusnormer i högre 

utsträckning än att utmana dem. 

 

Madsen & Brinkmann (2012) menar även att de skandinaviska versionerna av Paradise Hotel 

reproducerar genusnormen genom de olika regler som appliceras på män respektive kvinnor 

inom programmet. Ett exempel på en sådan regel är att kvinnliga deltagare inte ska vara för 

tävlingsinriktade. Trots att Paradise Hotel uppmuntrar deltagarna till ett skamlöst beteende så 

får detta konsekvenser när dem återvänder till vardagen. Eftersom att programmet framställer 

det skamlösa beteendet som normalt medan det egentligen inte är fullt så accepterat i vårt 

samhälle. Detta gör att deltagarna, speciellt kvinnorna, i efterhand blir bestraffade för sitt 

beteende. Männen har i större utsträckning möjlighet att framställa sig som de vill, under och 

efter programmet, eftersom att ett skamlöst beteende enligt regel är mer accepterat för dem. 

 

Antony & Thomas (2008) har ur ett genusperspektiv undersökt serien A shot at love with Tila 

Tequila, som enligt skaparna MTV går emot stereotyper och utmana samhällets normer. Detta 
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eftersom att programmet handlar om en bisexuell tjej som försöker finna kärleken. Men trots 

detta så menar författarna att programmet i slutändan stärker heteronormen och andra 

genusnormer som finns i samhället. I artikeln kommer författarna fram till att showen 

uppmuntrar “gender inversion”. Detta innebär att det framställs som mer okej att vara 

homosexuell om man som man är mer kvinnlig eller som kvinna är mer manlig. 

 

Undersökningen är en kvalitativ kritisk textanalys där Antony & Thomas (2008) har 

analyserat situationer men också vad programmets deltagare säger, hur de beter sig och klär 

sig. I artikeln utgår de ifrån teorin kulturell hegemoni vilket innebär att eliten i samhället 

skapar en ideologi i samhället och distribuerar den till att bli en social “verklighet”. 

Antony & Thomas (2008) menar att det kvinnliga idealet i programmet är att vara feminin, 

underlägsen och känslig. De diskuterar även om en översexualisering av kvinnor i 

programmet och att de är till för männens njutning, trots att kvinnorna är där för att träffa en 

tjej. Programmets första avsnitt kallas för May the best sex win och det sista avsnittet handlar 

om vilket kön det är som vinner Tilas hjärta. Hon väljer i slutändan en man vilket enligt 

Antony & Thomas styrker heteronormen. 

 

Artiklarna är relevanta för vår studie då de tar avstamp i genusteorier som visar på att män 

och kvinnor framställs på olika sätt, samt förväntas ha olika egenskaper. Artiklarna stärker 

den bild vi tidigare lagt fram och ger ett bra underlag för vår studie. Harris (2004) påpekar att 

det är problematiskt att Paradise Hotel upprätthåller ett ramverk av genusnormer. Detta är 

även en utgångspunkt i vår studie men vi kommer att fokusera på hur produktionen skapar 

dessa normer. Harris artikel utelämnar analysen vilket gör det svårt att veta vad som är 

deltagarnas beteende i jämförelse med hur produktionen framställer deltagarna. Vi anser att 

problemet i större utsträckning ligger i hur producenterna medvetet framställer deltagarna, 

vilket vår studie kan bidra med. 

 

Artikel av Yep & Camacho (2004)  är relevant för vår forskning eftersom den tydligt visar på 

en objektifiering av kvinnor i The Bachelor. Vi kommer även att inspireras av hur författarna 

väljer att analysera hur producenterna har arrangerat vissa situationer samt hur de framställer 

deltagarna visuellt. I vår studie kommer vi att studera programmet Paradise Hotel vilket gör 

att vi kan se om detta överensstämmer med andra reality-TV program. Skillnaden med vår 

studie kommer även vara att vi till största del kommer fokusera på hur producenterna väljer 

att framställa deltagarna och inte på programmet i helhet. Madsen & Brinkmann (2012) visar 
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även de på normer som kommer till uttryck i olika reality-program. Eftersom de bland annat 

har fokuserat på Paradise Hotel ger detta oss en bakgrund till vår analys. Normerna om att 

kroppen är en kvinnas bästa tillgång samt att de inte får vara för tävlingsinriktade är 

framställningar vi kommer kunna jämföra med vår analys. Vi kommer även att kunna utgå 

från Antony & Thomas (2008) resultat som visar på hur kvinnliga ideal skapas i reality-TV.  

2.1 Sammanfattning 
Analyserna av Paradise Hotel ger oss en bakgrund som visar på att könen framställs olika och 

på ett sätt som oftast gynnar mannen. Detta ger oss en bild av vilka normer som blir relevanta 

att studera. Analyserna av de andra programmen visar på att det generellt finns ett mönster av 

en sådan framställning i reality-TV. 

 

Både Harris (2004) och Madsen & Brinkmann (2012) har studerat Paradise Hotel och 

sammankopplar programmet med den bibliska historien om Adam och Eva. Harris (2004) 

menar att det skapas situationer som gör att programmet stärker heteronormen. Detta är ett 

resultat som även Yep & Camacho (2004) kommer fram till i sin kritiska analys av 

programmet The Bachelor. Yep & Camacho menar att programmet objektifierar 

kvinnokroppen och pratar om “the male gaze”. Detta är ett tillvägagångsätt som även Antony 

& Thomas (2008)  märker att producenterna använder sig av i reality-TV programmet A shot 

at love with Tila Tequila. I flera artiklar visar resultatet på att det kvinnliga idealet framställs 

som underlägsen, attraktiv och “lagom” sexuell. 

 

Det finns mycket intressant forskning om reality-tv och genus dock saknas det i dessa 

analyser redogörelse för vilka verktyg och strategier som tv-produktionen använder sig av för 

att skapa denna framställning. Med denna breda bakgrund vill vi därför analysera Paradise 

Hotel djupare. Genom att undersöka hur och alltså med vilka strategier och semiotiska 

verktyg det skapas en viss framställning.   
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3. Teori 
De teorier och begrepp som vi har valt att använda oss av är diskurs och genus.  

Begreppet diskurs har vi valt eftersom det syftar till att analysera det rådande 

maktförhållandet i samhället. Vi kommer ur ett genusperspektiv att kritiskt analysera hur 

producenterna skapar olika normer i dokusåpan Paradise Hotel 2015. Detta genom att studera 

hur producenterna har använt sig av semiotiska val och representationsstrategier i 

framställningen av män och kvinnor i programmet.   

3.1 Diskursteori 
Vi tar utgångspunkt i teorin om diskurs som gör det möjligt för oss att analysera hur normer 

produceras i reality-TV, och på det sättet förstärker vissa ideal i samhället. Med hjälp av 

diskursanalys kan vi kartlägga och upptäcka de underliggande budskap som skapar en 

diskurs. 

 

Begreppet diskurs kan förklaras på flera olika sätt och kan betraktas som ramverk skapade av 

grupper i samhället, som vill göra sitt synsätt till det legitima (Howarth 2007, s.9-10). En 

annan förklaring menar att diskurser kan visa på olika synsätt i ett samhälle. Problemet med 

diskurser är att de gynnar vissa människor samtidigt som de missgynnar andra. Detta gör 

också att vissa saker ses som mer normala än andra i ett samhälle, det kan handla om t ex 

sexualitet eller hur man ska bete sig beroende av vilket kön man har. Exempel på olika 

diskurser är klassdiskurs och genusdiskurs (Berglez & Olausson 2008, s.133). 

 

Machin & Mayr (2012) redogör för Van Leeuwen och Wodak som förklarar diskurser som en 

acceptans för vissa beteenden, personer och grupper medan det sker en exkludering av andra. 

De refererar även till Fairclough som menar att diskurser skapar olika ideal och normer i 

samhället, som sedan hjälper till att skapa en viss verklighet. Hur vi pratar om världen och det 

vi gillar eller ogillar spelar in i hur samhället ser ut. Diskurser är inget som lärs ut, utan de 

existerar och reproduceras utifrån de som har makt i samhället. Ett exempel är 

heterosexualitet som diskurs, där hela vårt samhälle består av regler och institutioner som gör 

det svårare att vara i ett homosexuellt förhållande än ett heterosexuellt. 

 

Fairclough (1992) menar att modern teknik har makten att utvecklas till en diskurs. Han 

diskuterar hur det moderna samhället har de tekniker och verktyg som kan användas för att 

driva en mängd olika strategier i många olika sammanhang. Dessa diskurser hanteras av 

utsedda sociala aktörer i samhället där alla har sina speciella professioner. Han menar att 



	

10	

diskursiv teknik är ett nära samband mellan både kunskap och makt. Detta kan 

sammankopplas med hur det utformas vissa effekter inom medier med hjälp av språkliga och 

visuella strategier. 

 

Machin & Mayr (2012) menar att de med hjälp av semiotiska val i en text kan framställas som 

att vissa saker är normativa och idealiska. Detta genom att skapa en känsla av att något är 

onormalt och därför inte accepterat. På detta sätt skapas diskurser i texter. När diskurser blir 

allmänt accepterade förmedlar de normer i samhället, som människor ofta lever efter utan att 

ifrågasätta. Ett sätt att skapa dessa normer och diskurser på är enligt Machin & Mayr (2013) 

med hjälp av representationsstrategier, där olika semiotiska val avgör hur t ex deltagare i ett 

program representeras. 

3.2 Genusteori 
Enligt Ganetz (2015) har genusforskning under en lång tid varit synonymt med forskning om 

kvinnor. På senare tid har dock även forskning om män lagts till i genuskategorin. Vi kommer 

därför studera hur både män och kvinnor framställs och representeras. Detta med 

utgångspunkt i att maskulinitet menas som de egenskaper som tillräknas männen medan 

femininet räknas som de egenskaper som förknippar med kvinnor. 

 

När man ska tolka ur ett genusperspektiv måste man utgå från att genus och makt har en stark 

sammankoppling i samhället. Fagerström & Nilson (2008) menar att genus är socialt betingat 

och formas av sociala och kulturella tankesätt gällande femininitet och maskulinitet. När man 

utgår från ett genusperspektiv är utgångspunkten därför vilka konsekvenser detta får i 

samhället. Detta maktförhållande gör män och kvinnor t ex väljer olika arbeten, vilket i sin tur 

resulterar i olika ekonomiska förutsättningar. Detta påverkar makten som män och kvinnor 

har över sina liv men även i samhället. Författarna menar att vi från en ung ålder lär oss hur vi 

ska vara och vilka intressen vi ska ha beroende på kön. De genuskonstruktioner som finns i 

samhället innebär att killar blir uppfostrade till att vara företagsamma och starka medan tjejer 

ska vara underlägsna och tillfredsställande. Utifrån detta synsätt antas det att det finns en 

könsmaktsordning i vårt samhälle, som till största del gynnar männen. 

 

Hirdman (2015) menar att vi med hjälp av språk, tecken och normsystem kan sammankoppla 

vissa känslor till vissa grupper och på detta sätt skapa olika värden för grupperna. Olika 

grupper kan vara t ex män, kvinnor, unga eller gamla. På detta sätt skapas diskurser och 
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normer som sedan går emellan publik och medieinnehållet. Detta kallas med andra ord för 

priming, att det vi ser kopplas till en känsla som redan existerar inom oss. När vi upprepade 

gånger ser samma sorts bilder, av t ex kvinnor så skapas en underliggande igenkänningsfaktor 

som gör att ens känslor och reaktioner blir till minnen. Därav visar forskning att priming är en 

viktig del i hur det skapas olika kategorier och stereotyper i samhället. 

 

Jacobsson (2005) redogör för en studie som hade som syfte att undersöka hur ungdomar 

påverkas av medier. Denna visar på att framställningen av stereotypa roller förstärker hur 

ungdomar ser på de olika könen. Detta medan exponering av otraditionella bilder av könen 

fungerar som motverkande. Att det traditionella synsättet kritiseras kan därför leda till att 

ungdomar inte anammar det stereotypa sättet att se på kvinnor och män. 

 

Edin (2005) menar att reality-TV program är uppbyggda på strategier och är en väl utvald 

blandning av riktiga och konstruerade situationer. Reality-TV:s grund och handling är ofta 

gjort så att både deltagarna och tittarna utsätts för riktiga känslor, fast i konstruerade 

situationer. Enligt Jarlbro (2006) så utgår reality-TV från klassiska stereotyper gällande män 

och kvinnor, vilket framkommer framför allt i dejting-program. I dessa program har mannen 

rollen som den starka och oberoende, medan det ofta läggs vikt vid kvinnans ålder och 

utseende. Jarlbro menar att mediebilder påverkar oss gällande vad vi ser som normalt, men 

också vad vi anser är attraktivt. Edin (2005) menar att de normer som anses vara attraktivt för 

de olika könen är väldigt olika. Män ska vara starka, handlingskraftiga och heterosexuella 

medan kvinnor ska vara smala, ungdomliga och finna sig i att de är underlägsna männen. Edin 

menar dock att publiken kan se igenom dessa stereotypa bilder, men tolkningen är såklart 

individuell och skiljer sig mellan olika personer och grupper. Hon diskuterar även huruvida 

reality-TV blir ett ställe som både utmanar samhällets konservativa normer samtidigt som 

vissa förstärks. 

 

Zuckerman & Dubowitz (2005) diskuterar hur unga kvinnor genom åren har påverkats av tv, 

och på senare tid reality-TV. De menar att det finns en korrelation mellan genusstereotyper 

och tv-tittande. Äldre forskning visar på att tv-tittande kan påverka de tankar som publiken 

har angående vilka jobb och vilket beteende som passar beroende av vilket kön man har.  De 

diskuterar dock huruvida detta fortfarande gäller på 2000-talet, när vi exponeras för allt fler 

och kontroversiella program. Zuckerman & Dubowitz menar att det finns många program 

som är populära hos ungdomar där kvinnor representeras enligt stereotypa ideal. Kvinnorna i 
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tv-serier är unga, smala och vackra, medan äldre kvinnor är underrepresenterade. Detta menar 

de kan resultera i att unga kvinnor blir missnöjda med sin kropp och sitt utseende. På senare 

tid har dock även kvinnor professionella roller eller utmanar stereotypa bilder i 

äventyrsprogram som Robinson. Men trots detta finns det få program som Zuckerman & 

Dubowitz menar innehåller bra förebilder för unga kvinnor. Dock så lägger de inte skulden 

fullt ut på tv-serierna och produktionsbolaget, utan menar att föräldrar har ett ansvar för sina 

ungdomar och makten att förbjuda dem att se program som inte är passande. Detta eftersom 

programmen inte kan existera utan sin publik. Detta är dock något som i dagens samhälle blir 

allt svårare att kontrollera, då internet gör att många ungdomar har obegränsad tillgång till 

olika medier och program.  

 

Brown (2005) berättar om sin upplevelse som psykolog i ett känt reality-TV program. Hon 

menar att det är tydligt hur produktionen framställer deltagarna som de vill, samt sållar ut de 

som inte är tillräckligt intressanta. I slutändan är de deltagare som är lättast för publiken att 

relatera till, stereotyperna, som är kvar. Brown vittnar även om hur framställningen av vissa 

personer inte alls överensstämde med hur hon hade upplevt dem. Brown reflekterar även om 

hur reality-TV i stor uträckning den sociala konstruktionen av genus i vårt samhälle. Dessa 

stereotypa bilder av t ex kvinnorna menar hon även stämmer överens med de bilder som 

skapas i medier och populärkulturen. Framställningen av kvinnorna skapas av producenterna, 

som inte bara bestämmer vem som kommer att synas utan även hur de porträtteras. I sin 

forskning visar Brown på olika normer som hon upptäckt i reality-TV program. Dessa visar 

bland annat på bristen av homosexuella kvinnor och hur starka kvinnor framställs som 

”bitchar”.  

 

Genusperspektivet är relevant för vår studie eftersom att mycket tidigare forskning visar på att 

det både i samhället och medierna finns en missledande och stereotypisk bild av hur män och 

kvinnor bör vara. Den visar även på att speciellt unga människor blir påverkade av dessa 

mediebilder.  När vi granskar programmet ur ett genusperspektiv vill vi därför undersöka hur 

producenterna till Paradise Hotel i detta fall gör för att utmana eller förstärka dessa normer. 
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4. Material och Metod 

4.1 Material och avgränsningar 
Vi kommer att studera och analysera dokusåpan Paradise Hotel 2015. Vi har valt detta 

program då det är ett av det mest sedda programmen på webben just nu och populärt hos 

ungdomar. Detta är relevant för oss då tidigare forskning redogör för hur ungdomar är en 

målgrupp som påverkas av mediernas framställning av män och kvinnor. I vårt samhälle sker 

det en ständig reproduktion av genusnormer vilket medierna, så som dokusåpor, är en stor del 

av.  Programmet sänds både på TV3 och TV3 Play och deltagarna blir ständigt omdebatterade 

i medier och sociala medier. Detta leder till att programmet och dess normer får en stor 

spridning och inverkan i samhället. Paradise Hotel är en dokusåpa där både manliga och 

kvinnliga deltagare står i fokus. Detta gör att vi ur ett genusperspektiv kan jämföra 

framställningen av de båda könen samtidigt som vi studerar vilka verktyg produktionen 

använder sig av. Med stöd av tidigare forskning som visar på att programmet reproducerar de 

genusnormer som finns i samhället, vill vi gå djupare in på hur produktionen skapar dessa. 

När vi påbörjar vår analys av programmet så kommer inte alla avsnitten att ha släppts än, men 

trots detta så har vi valt att analysera säsongen 2015. Då vi vill ha ett aktuellt material som 

representerar hur samhällsläget ser ut idag. 

4.2 Urval 
Vi kommer att använda oss av ett målinriktat urval, som är ett icke-sannolikhetsurval, vilket 

innebär att vi har valt vårt urval efter vår forskningsfråga (Bry 2011, s.392).  

Vårt urval kommer att bestå av de 12 temaveckorna i Paradise Hotel 2015. Utifrån de 

veckorna kommer vi sedan att välja ut fyra stycken temaveckor. Detta utifrån vilka som 

innehåller rekvisita, presentationsfilmer och andra element som ur ett genusperspektiv passar 

för vår analys. Av denna anledning kommer vi att välja två temaveckor då kvinnor kommer in 

och två där män kommer in. Varje temavecka består av tre avsnitt vilket gör att vår 

grundligare analys kommer att bestå av 12 avsnitt. Varje avsnitt är 43 minuter långt och 

publicerade mellan datumen 7-30 september (se bilaga 1). Vi kommer studera varje avsnitt för 

att kartlägga de konstruerade genusnormer som är starkast i programmet. Utefter det kommer 

vi sedan att välja ut de exempel som är representativa för normerna. Våra exempel kommer 

därför vara relevanta både utifrån ett genusperspektiv samt utifrån om de innehåller fall av 

semiotiska verktyg som produktionen använder sig av. Detta kan t ex vara musik, rekvisita 

och kombinationer av olika klipp. I våra exempel kommer vi ingående att studera de 
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representationsstrategier som producenterna använt för att konstruera och framställa 

deltagarna och deras relationer på ett visst sätt.  

4.3 Paradise Hotel  
Dokusåpan Paradise Hotels handling är att en grupp ungdomar ska tävla om vem som kan 

hålla sig kvar längst på hotellet och i tävlingen, samtidigt som de solar, badar och festar. 

Programmet är en taktisk tävling där deltagarna ser sig och de andra deltagarna som spelare. 

Spelet går för deltagarna ut på att finna sin roll i gruppen och att skapa relationer. Detta 

eftersom att det är deltagarna själva som är med och bestämmer vem som får vara kvar och 

vem som i slutet vinner. Under programmets gång får vi följa deltagarna som antingen håller 

sig kvar på hotellet eller åker ut. En del av deltagarna får dock komma tillbaka till hotellet 

igen och vilka som får en andra chans är det produktionen som bestämmer (TV3.se).  

Deltagarna filmas dygnet runt vart de än är, vilket innebär att programmet består av allt från 

prat vid frukostbordet till fyllebråk och sexscener. Det filmade materialet består dels av 

övervakningskameror som finns i rummen och på hotellområdet. Dessa kameror kan zoomas 

in och gör att man som tittare får en känsla av att man betraktar deltagarna. Detta material 

blandas ihop med klipp från den så kallade synken. I synken intervjuas deltagarna av en 

osynlig intervjuare om t ex vad de tycker om de andra deltagarna. Deltagarna filmas då rakt 

framifrån och ser ut som att de talar till tittarna. Varje deltagare har även filmats i förväg. 

Dels i form av en presentationsfilm samt när de uttrycker olika sorters känslor och gör olika 

miner. De olika klippen används sedan i efter-redigeringen när t ex deltagarna blir omtalade. 

Paradise Hotel 2015 är uppdelat i veckor där producenterna skapar temaveckor för 

deltagarna. Dessa kan t ex vara Skräckveckan, Skolveckan eller Cirkusveckan. Varje 

temavecka presenteras av programledaren Malin Gramer som bland annat berättar om 

veckans tema för tittarna. Under veckan får deltagarna brev om vad som kommer att hända,  

t ex om olika deltagare och uppdrag. Under varje temavecka kommer det in en ny deltagare 

som ofta tilldelas en fördel på hotellet. Fördelen kan t ex bestå av en immunitet eller att den 

nya deltagaren ska dela ut en immunitet. Att få immunitet betyder att en deltagare inte kan bli 

eliminerad i veckans parcermoni. Detta gör att de andra deltagarna tävlar om att skapa en bra 

relation med den nya deltagaren. När en ny person kliver in i huset introduceras den för 

tittarna med en presentationsfilm. I presentationsfilmen berättar deltagaren om vem den är, 

varför den är med i programmet och vad den vill få ut av tiden på hotellet. Varje vecka deltar 
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deltagarna i Pandoras ask, detta är en aktivitet där deltagarna skriver anonyma frågor till 

varandra som de sedan måste svara på.  

4.4 Metod 

4.4.1 Multimodal kritisk diskursanalys 
Vi har valt att använda oss av Machin & Mayr (2012) och deras förklaring av Multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA), vilket är en kvalitativ metod. Målet med vår studie är att 

blottlägga olika normer som finns i Paradise Hotel 2015. Detta eftersom normerna kan bidra 

till en viss genusdiskurs. Meningen är att ta hjälp av metoden och dess verktyg för att både 

språkligt och visuellt kunna kartlägga de val som gjorts i produktionsprocessen. MCDA har 

utvecklats från Kritisk diskurs analys (CDA) som går ut på analysera maktförhållanden i 

samhället genom att avslöja dolda budskap och undangömda diskurser i text. Machin & Mayr 

utgår från Van Dijk när de beskriver CDA som studien om det underförstådda eller de 

indirekta meningarna i en text. Machin & Mayr hänvisar även till Fowler som menar att 

författare av texter alltid framhäver något och trycker undan något annat undan på grund av 

sitt syfte. Det mest vanliga sättet att analysera i CDA är att studera de ordval författarna valt 

att använda sig av i en text. I andra sammanhang studeras istället vilka ord som används när 

man talar och vilka ord som utesluts. Det finns flera författare som beskriver betydelsen av 

dessa lexikala val då detta är det som avgör vilken diskurs som skapas i texten. 

Machin & Mayr (2012) redogör för hur man inom MCDA inte bara utgår från språket utan 

även analyserar visuell kommunikation.  Detta eftersom att samhället både formas av och 

formar kommunikationen, vare sig den är språklig eller visuell. Eftersom att vi ska analysera 

ett TV-program som består av både rörlig bild, språk och text så anser vi att MCDA är den 

mest lämpliga teorin för oss. MCDA undersöker det som kan vara svårt eller inte accepterat 

att uttrycka i språk, men som inte blir lika tydligt när det uttrycks det i bild. Man studerar 

även hur individuella element påverkar bilden av t ex deltagare i ett program. Då det studeras 

vilka egenskaper som uttalas samt vilka som förtrycks eller blir gömda. På detta sätt förstärks 

vissa egenskaper hos t ex de olika könen. Detta gör att det kan skapas en diskurs genom 

semiotiska resurser utan att det blir tydligt för publiken. Eftersom vi med hjälp av MCDA 

analyserar semiotiska val så kan vi se vad som kommuniceras visuellt. Vilket vi hade missat 

om använde oss utav endast CDA. MCDA ger oss verktygen att analysera rörlig bild 

tillsammans med text eller språk, för att se hur detta kombineras för att skapa mening.  
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4.4.2 Representationsstrategier och semiotiska val 
Machin & Mayr (2013) menar att producenterna av ett medieinnehåll kan välja mellan flera 

olika sätt som de vill representera olika grupper eller individer på. Dessa semiotiska val kallas 

inom CDA för representationsstrategier. Machin & Mayr (2013) har med hjälp av MCDA 

gjort en analys av programmet Crimewatch. De redogör för hur olika representationsstrategier 

bidrar till rekontextualisering av vårt samhälles normer och diskurser.  

Dessa representationsstrategier kan vara både språkliga och visuella. Beroende på vilka 

semiotiska val som görs kan man antingen förstärka eller dölja vissa egenskaper hos t ex olika 

deltagare i ett program. Sättet som en individ eller grupp framställs på gör att man kan placera 

dessa i kontext med vissa ideal och normer. Valen som görs kan alltså leda till vissa 

konnotationer, som i sin tur leder till en reproduktion av en diskurs. 

Representationsstrategierna som vi kommer att analysera är språklig representation av 

programmets deltagare och deras handlingar samt visuell representation av deltagarna. 

 

Machin & Mayr (2013) beskriver språklig representation av deltagare som att man undersöker 

t ex om de representeras som en grupp eller som individer. Det studeras även om deltagarna 

representeras utifrån det dem gör eller vad dem är. En annan sak som är intressant att 

analysera är ordval, detta gäller både deltagarnas egna ordval och hur dem benämner 

varandra. När man studerar språklig representation av deltagarnas handlingar är det 

intressanta vad de gör och hur det sedan representeras med hjälp av ord. Genom att analysera 

detta kan forskaren se vilka undangömda ideologier som finns t ex vilka publiken uppmuntras 

att känna empati för eller tycka illa om. Detta genom hur deltagarnas handlingar presenteras 

och om de får en chans att förklara sitt handlande eller inte. 

 

Machin & Mayr (2013) har några exempel på vad som undersöks när man analyserar visuell 

representation. När det gäller att studera deltagarna i programmet så är bland annat fokus på 

hur de filmas, men även deras klädsel och kroppsspråk. Man kan även studera vilken makt 

som tilldelas deltagarna respektive publiken beroende på vilken vinkel de filmas ur. T ex om 

de filmas så vi känner oss delaktiga i konversationen eller om vi observerar dem uppifrån. 

Visuell representation kan också kommuniceras genom en viss musik eller med verktyg som 

konnoterar en speciell sak. På detta sätt skapas en viss känsla för deltagarna och för vissa 

situationer.     
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4.4.3 Semiotik 
Machin & Mayr (2012) menar att man använder sig av semiotiska resurser i visuell 

kommunikation för att uttrycka något som är svårt att uttrycka i språk. Det är dock ett mer 

komplicerat sätt eftersom visuell kommunikation i större utsträckning kan tolkas på olika sätt. 

Genom att studera t ex rekvisita, kameravinklar och redigering kan vi undersöka djupare inte 

bara vad som kommuniceras, utan även hur det görs. När man analyserar semiotiska resurser  

studeras även enskilda ord, individuella visuella element och funktioner. Producenterna kan 

kombinera visuella och språkliga verktyg för att på bästa sätt skapa det som de vill förmedla 

med sin kommunikation. Visuella och språkliga element har olika betydelser och ger olika 

syften och meningar, de är alltså olika substitut för olika ändamål. Man kan t ex använda sig 

av ord eller symboler som konnoterar till vissa saker. Det man kan studera gällande språkliga 

semiotiska val är lexikala val, ordkonnotationer samt över- och underlexikalisering. 

4.4.4 Metodproblem 
Bryman (2011) menar att det överlag finns mycket kritik mot kvalitativ forskning och pekar 

på olika orsaker. Vi är medvetna om att kvalitativ forskning kan bli för subjektiv, vilket 

innebär att man tolkar utifrån sina personliga åsikter. Dock så har vi tagit utgångspunkt i 

tidigare forskning och teorier som visar på att reality-TV förmedlar olika genusnormer. Vi 

anser det därför rimligt för oss att utgå från detta synsätt i vår analys, och tolka utifrån det.  

Machin & Mayr (2012) menar att ett annat metodproblem är att MCDA inte behandlar hur 

texten tolkas av mottagaren, utan bara undersöker själva texten. Dock kan MCDA ändå 

tydliggöra vissa meningspotentialer gällande på vilket sätt som publiken kan tolka t ex ett 

program. Eftersom vårt syfte är att undersöka hur producenterna till Paradise Hotel skapar 

olika normer i programmet så kommer vi fokusera på hur deltagarna framställs. Metoden 

MCDA passar vår studie då den ger oss möjlighet att välja ut de analytiska verktyg vi 

behöver. Dock är metoden anpassad efter text och stillbild och inte efter rörligbild som vi 

kommer att analysera. Med hjälp av de representationsstrategier som Machin & Mayr (2013) 

presenterar i sin studie kan vi ta stöd i dem när vi anpassar MCDA efter vårt material. Ett 

annat problem som kan uppstå är i analysen av representationsstrategierna. Detta eftersom det 

är svårt att avgöra vad som är medvetna eller omedvetna val. Dock är det endast ca 1% av allt 

filmat material som hamnar i slutprodukten, vilket gör att vi kommer utgå från att allt material 

är ett aktivt val av TV-produktionen. 
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4.4.5 Validitet & Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är omdiskuterade begrepp när det gäller kvalitativ forskning.  

Enligt Bryman (2011) handlar extern reliabilitet inom kvantitativ forskning om att en studie 

ska kunna upprepas. Inom kvalitativ forskning går detta inte riktigt att tillämpa eftersom att 

det inte går att undersöka samma situation på exakt samma sätt. I kvalitativ forskning handlar 

det därför om att kunna sätta sig in i forskarens tankesätt och analysform. Genom att på ett 

tydligt sätt beskriva tillvägagångssättet i vår studie kommer vi att kunna visa på detta. Detta 

med grund i teori och metod som vi själva tagit hjälp av i vår studie. Intern reliabilitet handlar 

om hur vi ska analysera vårt material. Det vill säga att vi i förväg kommer överens om hur vi 

ska tolka olika saker. Detta kan vi göra genom att utgå från tidigare forskning och teori samt 

skapa kategorier för vad vi tolkar som maskulint respektive feminint. Intern validitet handlar 

om att våra tolkningar ska stämma överens med tidigare forskningar och teorier. Detta kan vi 

tillgodose genom att ta del av tidigare forskning och hur man har gått tillväga gällande t ex 

metod och urval.  Extern validitet handlar om huruvida undersökningens resultat kan 

generaliseras. Larsson (2010) menar att kvalitativa forskare inte kan använda sig av teoretisk 

generalisering. Detta innebär att man kan se ett mönster i sin analys som med hög sannolikhet 

även kommer återkomma i likande sammanhang. Med hjälp av tidigare forskning som visar 

på vissa mönster får vi stöd för vår studie. Då vi utför en kvalitativ fallstudie med en teoretisk 

grund finns det en möjlighet att kunna dra teoretiska slutsatser. Detta med grund i de 

genusnormer som kommer i uttryck i tidigare forskning, men även i vår studie. Vilket kan 

handla om återkommande mönster och normskapande som finns i programmet. Detta gör att 

vi anser oss kunna generalisera inom ramarna för vilka genusnormer som konstrueras i 

svenska Paradise Hotel. Då vi analyserar utvalda sekvenser som representerar programmet i 

stort (Bryman 2011, s.369).   

Ett annat problem är replikering och transparens då vissa menar att kvalitativ forskning är 

svår att upprepa. För att motverka detta redogör vi tydligt för vår studie och vårt 

tillvägagångssätt. Detta genom att skapa en tydlig redovisning för vårt urval samt analys där 

vi redogör för hur och vad vi analyserar.  

4.7 Tillvägagångssätt 
Vi kommer att analysera vårt material genom att tillsammans titta på 12 avsnitt från  

Paradise Hotel 2015. Under tiden kommer vi att leta efter material som antingen förstärker 

eller går emot stereotypa genusnormer som t ex heteronormen. När vi har gått igenom tidigare 

forskning har vi funnit resultat och exempel som visar på att män och kvinnor framställs 
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olika. För att i vår analys kunna tolka på ett så objektivt sätt som möjligt, kommer vi att utgå 

från dessa normer.  

I tidigare forskning har författarna analyserat hela situationer och hur deltagarna i 

programmen uttrycker sig både i språk och beteende. Även hur deltagarna klär sig är något 

som har haft en betydelse i analyserna. Dock så saknar vi inom genusforskningen om reality-

TV en tydligare beskrivning av metod och analytiska begrepp. 

Vi kommer därför att utgå från Machin & Mayr (2013) och deras förklaring av 

representationsstrategier. De strategier som vi kommer att fokusera på är språklig 

representation av programmets deltagare, språklig representation av deras handlingar samt 

visuell representation av deltagarna. Gällande språklig representation av deltagarna kommer 

vi att studera hur de talar om sig själva och varandra. Genom att transkribera det som 

deltagarna säger kommer vi att analysera detta med hjälp av t ex deras ordval. För redogörelse 

av transkriberingsnyckel se bilaga 2. Exempel på det kan vara om deltagarna använder sig av 

värdeord. När vi analyserar språklig representation av handling så kommer vi att studera vilka 

deltagare som producenterna ger chansen att tala om sitt och andras beteende samt handlande. 

Ett exempel på detta är om en av deltagarna har betett sig illa och får en chans att förklara sig 

eller inte. Beroende av detta får tittarna olika känslor för deltagarna, vilket avgör vad de 

tycker om personen och vem de hejar på i programmet.   

Gällande visuell representation av deltagarna så kommer vi att studera deltagarnas klädsel, 

och då med fokus på vilka kläder som produktionen tillhandahåller. Vi kommer även att 

undersöka hur deltagarna filmas, t ex vilka kroppsdelar som är i fokus. På det sättet kan vi se 

vad som lyfts fram hos olika personer. Här kommer vi även ha fokus på vilka klipp som 

upprepas och används för att förstärka de deltagarna säger. Vi kommer även att studera hur 

produktionen använder sig av semiotiska verktyg som gör att vi associerar till en viss känsla. 

Exempel på detta är hur produktionen använder sig av musik i olika situationer. Detta kan t ex 

skapa spänning, empati eller humor. Genom att studera alla dessa verktyg kommer vi inte 

bara att kunna utläsa om samhällets genusnormer reproduceras i Paradise Hotel 2015. Utan vi 

kommer även att kunna redogöra för hur produktionen skapar denna representation, samt i 

vilken utsträckning de gör det och inte. 
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5. Analys och resultat 
I vår analys kommer vi att presentera och redogöra för våra exempel som är utvalda ur fyra 

temaveckor. Detta utifrån olika normer som vi upptäckt, med grund i vår teori och tidigare 

forskning. Vi har val att studera dessa exempel noga med hjälp av representationsstrategier 

och semiotik. Vi har valt våra exempel eftersom de representerar de starkaste normerna i 

programmet.  

 

Vi kommer att redogöra för deltagarna som kommer att vara med i analysen i bilaga 1. 

Det skapas olika normer som visas på olika sätt i Paradise Hotel 2015. Till viss del är det 

deltagarna själva som uttrycker sina åsikter, men då förstärks det ofta av produktionen. Ibland 

finns det tydligare exempel på när produktionen själva har använt verktyg för att skapa en viss 

framställning. Vi kommer att redogöra för analys och resultat utifrån vilka normer som 

framställs i programmet. Detta med hjälp av olika exempel genom att visa på vilka olika 

representationsstrategier som används för att upprätthålla och förstärka normerna.  

5.1 Männen har makten och ska vara självsäkra 
I både vår teori och i tidigare forskning finns det exempel på hur män i reality-TV är dem som 

tillskrivs makten. Det ses även som en norm att männen ska vara självsäkra och kvinnorna 

underlägsna. Detta när det gället både i tävlingen men också i relationerna mellan deltagarna. 

Våra exempel visar på att dessa normer även finns i Paradise Hotel 2015. Liksom tidigare 

forskning visar våra exempel på att det inte accepteras när en kvinnlig deltagare bryter mot 

dessa normer, genom att t ex vara självsäker och ta plats.  

 

En av de normer som vi har kartlagt i vår analys är att männen har makten och framställer sig 

själva som självsäkra. Det finns ett återkommande mönster av denna norm i framställningen 

av de manliga deltagarna i vår analys. Detta kommer tydligt till uttryck i framställningen av 

deltagaren Adrian. Detta då han är en av de manliga deltagarna som framställs som en stark 

spelare och tillskrivs mycket makt. Detta av både sig själv, de andra deltagarna och inte minst 

av produktionen. Denna framställning skapas med hjälp av flera olika semiotiska verktyg. När 

det gäller de språkliga representationsstrategierna så väljer produktionen att ha med de klipp, 

där killarna och framför allt Adrian, pratar om sig själv som t ex kung, stark och den som 

bestämmer. Dessa ord används även när andra deltagare pratar om Adrian. Adrian får även 

ofta chansen att förklara sitt handlande och kommentera andra deltagare och deras val. I 

synken värdesätter han ofta sig själv och sitt spel tydligt. Detta gör att publiken även får en 

känsla av att han är den som styr spelet och har mycket makt. På detta sätt skapar 
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produktionen Adrian som en ledare som de andra deltagarna har respekt för. Det språkliga 

förstärks med hjälp av de visuella representationsstrategierna. 

 

Adrian berättar i ett avsnitt att Mehdi lyssnar på honom eftersom att han är gängledare och 

bestämmer inne på hotellet (avsnitt 13, 22.14 - 22.22). Under tiden kommer ett klipp på 

Adrian där han pekar “fuck you” mot kameran. Han har bar överkropp och skrattar. Adrian 

använder ordet gängledare som konnoterar till en person som är farlig och har makt. 

 

Adrian: alltså Mehdi lyssnar på mig så att -ee (.) ja styr å 

ställer som vanligt de -heh e standard (.) ja e gäng ledarn 

här lixom -hehe 

 

Ett tydligt exempel på att produktionen skapar respekt för de manliga deltagarna är de 

förinspelade klippen som visas i synken när deltagarna talar om killarna. Klippen på Adrian 

består endast av material där han slår och sparkar i luften, pekar “fuck you”, är allvarlig eller 

ler hånfullt. Detta skiljer sig från hur produktionen väljer att framställa tjejerna i deras klipp 

vilket vi kommer redogöra för senare i analysen.  

Adrians ledarroll förstärks ytterligare genom att andra deltagare talar om honom. I ett av 

klippen talar Josefine om att hon skulle kunna ha nytta av att stå partner med Adrian eftersom 

han är en stark spelare (avsnitt 13, 40.19 - 40.28). Hon använder uttrycket stark spelare två 

gånger, vilket förstärks visuellt med ett förinspelat klipp på Adrian i bakgrunden som slåss 

och sparkar. I klippet är han svettig, har lindade händer och avklippta jeansshorts. 
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Josefine: meh Adrian känns de sådar asså ja vetfan inte har e 

en stark spelare o de kan va posetivt att ha en stark spelare 

med sig eftersom att vi är lixom olika kön är vi inte 

konkurrenter (.hh) 

 

En annan deltagare som talat om Adrian är Mehdi (avsnitt 14 36.05-36.11). Han är ny i huset 

och säger att hans första intryck är att Adrian är “kung”, eftersom att han har kört ut så 

många. Samtidigt får vi se ett förinspelat klipp på Adrian där han har inlindade händer och 

boxas i luften på ett kaxigt sätt. Produktionen skapar med dessa klipp på detta sätt känslan av 

att Adrian har makten och därav är “kung”. Våra tre exempel är endast några av de klipp som 

tillsammans skapar en helhetskänsla av Adrian som en stark ledare.  

 

Mehdi: meh all respekt så ja tycker faktiskt han är kungen här 

inne just nu för ha kör juh skit (.) han har ju fan kört ut 

massa 
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Även när Adrian talar om andra deltagare på hotellet så framställs han som en person med 

makt. I ett klipp talar Adrian med Diddi om vem han tycker att hon ska ge immunitet till 

(avsnitt 8, 13.13 - 13.39). Han säger sedan i synken att om hon ger den till någon annan än de 

som han tycker, så tänker han kasta ut henne från hotellet. Under tiden som Adrian pratar i 

synken är det ett klipp i bakgrunden från ett rum på hotellet. Vi får se när Adrian och Diddi 

pratar med varandra. Sedan zoomas Diddis ansikte in och det ser ut som att hon kollar 

beundrande på Adrian. Detta gör att man får känslan av att Diddi ser upp till Adrian och att 

hon vill behaga honom. På detta sätt höjer produktionen upp Adrian då det ger känslan av att 

han har rätten att bestämma över Diddi. Detta förstärks genom att man visar klippet när hon 

ser beundrande ut samtidigt som han sitter och talar illa om henne i synken. Genom 

programmet finns det flera exempel då det framställs som att tjejerna beundrar killarna och 

deras prestationer. Med hjälp av denna representationsstrategi så stärks normen om att 

kvinnor är underlägsna männen och därför ser upp till dem. På detta sätt blir mannen det 

normativa som kvinnan beundrar och anpassar sig till. 
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Adrian: hade hon gett den till nån annan så hade de vart så 

bah (hh)prh (.) gör hon de så ska hon ut också från de här 

huset (.) de e ingen fara    

 

I Paradise Hotel 2015 finns normen om att kvinnor ska vara underlägsna, är de självsäkra så 

blir de på olika sätt bestraffade. Att denna norm blir konstrueras är tydligt när deltagaren 

Diddi kommer in. Diddi är en av de få kvinnliga deltagarna som är självsäker och tar plats på 

hotellet. Detta accepteras dock inte av de andra deltagarna och både dem och produktionen 

förminskar eller förlöjligar henne på olika sätt. När Diddi först kommer in i huset har hon en 

självsäker roll och pratar om att hon kommer att bestämma på hotellet. När hon väl kommer 

in i gruppen så visas det dock ganska fort att detta beteende inte är accepterat. Speciellt inte 

av killarna som tycker att hon tar för mycket plats. Diddi bryter mot normen om att tjejer ska 

vara underlägsna och straffas därför för detta. 

 

Klippet nedan är ur Diddis presentationsfilm där man hör hennes röst berätta om rollen som 

hon kommer att ha på hotellet (avsnitt 7, 11.01- 11.09). Samtidigt ser man ett klipp där hon 

poserar utklädd till lärare och detta växlas med ett annat klipp där man ser att hon blir 

intervjuad.  Samtidigt som Diddi säger ordet “sträng” så ser man hur hon slår en linjal i 

handflatan och det hörs ett efter-redigerat piskljud. 

 

Diddi: min roll som lärare kommer va sträng (.hh) eeh är de 

nån som inte lyssnar så är de skamhörnan direkt som gäller (.) 

de är ja som bestämmer ingen annan 
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I ett avsnitt leker deltagarna ”snurra flaskan” och Diddi får i uppdrag att ge Oliver en lap-

dance (avsnitt 7, 28.13 - 28.36). Under lap-dancen har det lagts på cirkusmusik och Oliver ser 

besvärad och äcklad ut. Efter det kommer ett klipp när Diddi förklarar att hon endast gjorde 

detta för att hon hade druckit och att hon aldrig brukar dricka annars. Men eftersom att det var 

första kvällen kände hon att hon var tvungen. Efter hennes förklaring i synken är det Olivers 

tur att få berätta om lap-dancen. Han gör en äcklad min och säger att han hoppas att alla såg 

hans ansiktsuttryck samt att han höll på att avlida. Det han säger backas upp och förstärks 

med klippet bakom som visar lap-dancen och Olivers min.  

 

Oliver: ja höll på o <a:vlida> asså jag hoppas att ni såg mitt 

ansiktsuttryck asså de va verk- asså de va he:lt sjukt 

 

I ett annat exempel talar Oliver om Diddi (avsnitt 15, 22.59 - 23.15). Han säger att hon är 

störande och att det skulle vara som en skräckfilm att behöva ha henne som partner, och bo 

med henne i en vecka. Under tiden Oliver pratar ser man först ett förinspelat klipp där Diddi 

dansar på stranden och sedan gnuggar sig i ögonen och gör ledsen mun. När Oliver pratar om 

skräck så byts det till ett klipp där Diddi leker med händerna framför munnen och kollar lite 

ondskefullt. Bilden bakom är näst intill svartvit och det hörs ett häxliknande skratt i 

bakgrunden när Oliver pratar om att vara på sin vakt. 
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Oliver: Diddi e jätte: störande människa hon e asså 

energikrävande människa (.) å: asså jag kommer inte klara av 

att bo med Diddi i en vecka jag kommer dö att bo med Diddi 

skulle va skräck asså de skulle va som o vara i en skräckfilm- 

hehe asså du vet som man sitter på sin vakt o är rädd för 

allting alla ljud o sånt 

 

I programmet förkommer det många klipp där de andra deltagarna talar illa om Diddi. De 

använder ofta ord som störande, energikrävande och dryg. I ett exempel vi valt att ta upp är 

när Oliver pratar om att det skulle vara som att vara med i en skräckfilm om han skulle 

behöva dela rum med Diddi. Han använder då ord som konnoterar till att detta skulle vara en 

hemsk upplevelse. Detta förstärker produktionen med semiotiska verktyg som ett klipp i 

bakgrunden där färgskalan i bilden ändras och blir mörk och kall, samt att man lägger på ett 

häxskratt. Detta gör att Diddi representeras som obehaglig och någon man inte vill ha som 

partner. I ett annat klipp har Diddi fått i uppdrag att ge Oliver en lap-dance, under tiden sitter 

han och skrattar, gör konstiga miner och håller för munnen. Kamerorna zoomar in hans 

ansikte och direkt efter kommer Oliver upp i synken. Här ger man honom chansen att förklara 

att han höll på att avlida och vill inte att publiken ska tro att han tyckte om det. Här förstärks 

det som Oliver säger med “cirkusmusik” som ger en lustig och hånande känsla samt att man 

visar klippet med lap-dancen igen. Att Oliver använder ord som avlida och dö skapar en 

oattraktiv och snedvriden bild av Diddi. Innan detta klipp säger Diddi att hon inte brukar 

dricka och själv är chockad över att hon gav någon en lap-dance. Hon ursäktar alltså sitt 

beteende samtidigt som Oliver förlöjligar henne. Detta i kombination gör att den språkliga 

representationen av hennes handling inte gynnar henne. 
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5.2 Kvinnor är objekt och är till för att behaga mannen 
När vi har tittat på Paradise Hotel 2015 har vi även funnit exempel som förstärker normen om 

att tjejer ses som objekt och är till för att behaga männen. Vi har valt ut några exempel på 

detta som vi har analyserat djupare. Vårt första exempel handlar om när tvillingarna Emelie 

och Sofie kommer till hotellet.  

 

Att kvinnor framställs som objekt blir tydligt i klippen när Adrian, Jonathan och Oliver 

kommenterar vad de tycker om tvillingarna Emelie och Sofie (avsnitt 4, 09.29-09.46). 

Samtidigt som de gör detta visas de klipp i bakgrunden på tvillingarnas kroppar i likadana 

bikinis där dem zoomas in uppifrån och ner. Sedan när de skrattar och kollar på varandra samt 

in i kameran.  

 
Adrian: asså två tvillingar samtidigt asså de- jag hade ju 

inte klagat på dubbla tungor och allting lixom så de e fan de 
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Jonathan: (hh)heh jag kände ju lukten av stånd i lokalen lixom 

heh- grabbarna började ju andas på ett helt annat sätt å de 

blev en annan stämmning 

 
Oliver: de kommer bli en hetsk disskusion om vem ska få vem 

asså dom här köttbitarna vill alla ha faktiskt 

 

Ovan ser vi flera av killarnas reaktioner där samtliga pratar om tvillingarna som objekt och att 

det är självklart att någon av dem ska få dem i säng. När det gäller den språkliga 

representationen använder killarna uttryck som “dubbla tungor”, “lukten av stånd” och 

“köttbitar” när de pratar om och refererar till tvillingarna. Detta är uttryck som tydligt 

konnoterar till att man ser tjejerna som sexuella objekt istället för personer. När Oliver säger 

att det kommer bli ” en hätsk diskussion om vem som ska få vem” så låter det som att det är 

killarna som har makten. Samt att det är killarna som bestämmer och fördelar tjejerna mellan 

sig. Detta medan tjejerna inte verkar ha någon åsikt, vare sig om vem de vill ha eller om de 

vill ha någon av killarna över huvud taget. Detta exemplifierar tydligt hur tjejerna framställs 

som objekt som är på hotellet för killarnas skull, och inte för att vinna programmet.  

Detta förstärks sedan visuellt med hjälp av klipp på tvillingarna i bakgrunden när killarna 

pratar. Först sker en zoomning efter deras kropp och sedan närbild på deras ansikte när de 

skrattar. Zoomningen på deras kroppar hjälper till att skapa känslan av dem som objekt. Att 

de visas ett klipp när de ler när killarna kommenterar dem ger känslan av att de vill behaga 

killarna.   
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Våra andra exempel som förstärker normen om att kvinnor ska behaga männen handlar om 

deltagaren Jennifer.  I första exemplet ser vi hur Jennifer är rädd att förlora sin partner till en 

ny tjej, eftersom att hon tror att han kanske tröttnar på henne och vill ha någon ny. Detta blir 

en språklig representation när Jennifer använder uttrycket “han kanske tröttnar på sin fruga”, 

vilket konnoterar till det verkliga livet och ett giftermål. Att hon säger att han kanske vill byta 

ut henne till någon yngre och snyggare visar på att kvinnan är till för att behaga mannen, och 

lyckas hon inte med det så blir hon lämnad. Detta förstärks visuellt med ett klipp på den nya 

deltagaren Sofie som poserar och leker med håret. Det ger känslan av att Sofie kommer att 

ersätta Jennifer om hon inte kan behaga Oliver.  

 

I ett avsnitt är Jennifer orolig över att förlora sin partner Oliver när det kommit in två nya 

tjejer på hotellet (avsnitt 7, 35.31 - 36.00). Samtidigt som Jennifer pratar i synken visas ett 

klipp på Oliver som står på stranden och drar handen genom håret. När Jennifer säger att han 

kanske byter ut henne mot någon yngre och snyggare, kommer det ett klipp på den nya 

deltagaren Sofie upp. Hon står i bikini och drar handen genom håret och ler. 

 

Jennifer: jag litar ju på Oliver nu men vem fan vet senare 

lixom han kanske tröttnar på sin fruga hah vill byta ut mig 

heh- till nån yngre och snyggare °gö:r de inte° 

 

Normen blir även tydlig när Oliver och Johnny pratar om att Oliver inte vill vara partner med 

Jennifer längre eftersom han inte känner någon attraktion för henne (avsnitt 14, 38.33 – 

38.46). Direkt efter kommer Oliver upp i synken. Där han pratar om att han kommer göra sig 

av med Jennifer om Josefine vill stå med honom. Eller om det kommer en ny tjej som ställer 

sig bakom honom i nästa parcermoni. Detta demonstrerar han med att låtsas borsta bort något 

med handen på axeln.  Under tiden han pratar visas först ett klipp på Jennifer från hotellet, 
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sedan ett förinspelat klipp på Josefine när hon ler. Samtidigt som han borstar sig på axeln 

visas ett förinspelat klipp på Jennifer som sträcker ut händerna och gör ledsen min. 

 

Oliver: ja själv har ju inte känt det här att jag är as kåt 

tyvärr men säg att jag står med till exempel Josefine eller om 

det kommer in en ny tjej nästa vecka (.) åå Jennifer ställer 

sig bakom kommer jag gö så här puhh puhh hejdå Jennifer 

 

Oliver säger att han inte är attraherad av Jennifer och därför inte vill vara partner med henne i 

spelet. När han säger att han skulle kunna byta ut Jennifer mot Josefine så kommer det upp ett 

klipp på Josefine som ler i bakgrunden. Detta är en representation av tjejerna som man ofta 

använder. Att Josefine ler och ser medgörlig ger känslan av att hon också vill ha Oliver som 

partner, även om hon inte uttalat sig om detta. Efter detta säger Oliver att han vill göra sig av 

med Jennifer och det kommer upp ett klipp på henne där hon ser ledsen ut. Dessa båda klipp 

skapar visuellt känslan av att tjejen är rädd för att bli lämnad av killen, medan han lätt kan 

byta ut henne. I klippet på Oliver använder sig av kroppsspråk medan han talar, där han 

borstar sig på axeln. Detta klipp används sedan av produktionen för att demonstrera att han 

inte bryr sig om Jennifer genom att ha ett klipp på henne i bakgrunden. Normen om att 

kvinnan ska behaga männen förstärks eftersom både en kvinnlig och manlig deltagare talar 

som att det är mannen som styr förhållandet. Båda uttrycker hur det är mannen som väljer sin 

kvinna, medan hon ska nöja sig med att bli vald som partner. Att det både visuellt och 

språkligt framställs som att tjejerna i programmet lätt kan bli ersatta tillskriver männen all 

makt.  
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Ett annat exempel på att det verkar som att tjejerna är med i programmet för att behaga 

männen är när de olika paren får i uppdrag att komma på lekar till roliga timmen (avsnitt 8, 

14.52). Johnny och Sofie väljer då att ha en lek som går ut på att tjejerna ska tävla om vem av 

tjejerna som kan få sin partner att få stånd snabbast. Ingen av deltagarna ifrågasätter leken där 

tjejerna ska behaga killarna vilket visar på att detta är något normativt för deltagarna och 

programmet. Att ingen ifrågasätter detta blir även en indikation på att detta är något som även 

ses som en norm i deras vardag. Under tiden leken pågår så spelas skämtsam musik. Detta 

skapar känslan av att man förlöjligar tjejerna samtidigt som de försöker att behaga killarna.  

 

 

5.3 Män ska vara starka och sexuellt erfarna 
En annan norm som vi upptäckte i vår analys är att männen ofta framställs som fysiskt starka 

och sexuellt erfarna. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar på att det 

framställs som en manlig egenskap att vara muskulös och sexuellt aktiv. När det gäller att 

skapa denna framställning av killarna så använder sig produktionen både av språklig 

representation och visuella verktyg. Ett exempel på detta är när deltagaren Jonathan gör 

armhävningar för att framhäva sina muskler i syfte att imponera på tjejer. Detta förstärks av 

att han kommenterar denna handling och motiverar den med att “ingen kvinna har väl nekat 

en vältränad man…”. Det framställs som en sanning att alla tjejer gillar muskler och att det 

därför är ett åtråvärt attribut.  

 

När två nya kvinnliga deltagare kommer in på på hotellet går Johnny och Jonathan iväg för att 

“pumpa upp sig” (avsnitt 4, 12.29 - 12.54). De gör armhävningar och Jonathan kommer upp i 

synken och berättar om hans trick för att ragga på tjejer.  Under tiden trappas låten True 

believer med E-type upp. 
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Jonathan: Man vill göra ett gott första intryck >så som en 

gammal strandraggare som man e så< (.) pumpa upp sig lite har 

alltid funkat så de va ba å köra på (.) äh men de är väl 

aldrig en kvinna som nekat en vältränad man lixom alla tjejer 

gillar ju lite muskler 

 

I ett avsnitt har killarna ett prov i sex och samlevnad där dem ska sätta ut vart de olika delarna 

sitter i ett kvinnligt underliv (avsnitt 9, 16.33 - 16.45). När Jonathan får det bästa resultatet 

och därav vinner så utnämner han sig själv till “fittmästare” på Paradise Hotel. Han berättar 

om detta i synken och samtidigt ser man ett klipp bakom där han håller upp en gigantisk pokal 

och refrängen i låten Campione 2000 med E-type.  

 

Jonathan: de är helt sjukt asså fittmästare asså när folk får 

se mitt cv jag kommer få vilket jobb jag vill lixom asså de e 

totalt jävla överlägset att ha fittmästare på sitt cv å de (.) 
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ah jag e snart uppe på etypes nivå så jag jobbar på de å de 

ser ljust ut asså 

 

Jonathan redogör för hur en kille ska vara för att få tjejer samt hyllar sig själv för att han är 

sexuellt erfaren. Han använder ord som “fittmästare” som låter som en slags titel, detta skapar 

känslan av att det är något att eftersträva. Visuellt förstärks det han säger med att det läggs på 

musik som går “campione, campione” vilket på svenska översätts till ”mästare”. Detta 

kombineras med ett klipp i bakgrunden då han håller upp en gigantisk pokal, vilket gör att han 

framställs som en vinnare.  

 

Det har inför programmet gjorts olika förinspelade klipp med de olika deltagarna. Dessa klipp 

används ofta visuellt som verktyg för att skapa en viss känsla när deltagarna pratar om sig 

själva eller varandra i synken. Bilden nedan är exempel på när dessa förinspelade klipp 

används för att visa att Johnny är stark då Johnny lyfter en hantel (avsnitt 12, 05.43 - 05.51). 

Klippet är typiskt maskulint och representativt för hur man framställer killarna i programmet. 

 

 

När det gäller killarna är det visuellt även mycket fokus på arm-, mag- och bröstmuskler. 

Detta representeras tydligt i de förinspelade klippen på killarna. Killarna använder ofta även 

olika träningsverktyg i sina klipp samt gör aktiva saker som att spela fotboll, träna eller 

sprutar champagne. Även detta reproducerar normen om att männen ska vara starka och 

aktiva.  
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Ett annat tydligt exempel på att killar ska vara både starka och sexuellt erfarna är deltagaren 

Marcos presentationsfilm. Produktionen har både använt både rekvisita, musik och 

zoomningar men även det han säger för att skapa en framställning av honom som stark och 

sexuellt erfaren.  

 

I presentationsfilmen kommer Marcos in bland några ruiner in med slitna jeans, vitt linne och 

stor röd flagga (avsnitt 11, 07.28- 08.21). Refrängen från låten (You Gotta) Fight For Your 

Right (To Party) med Beastie Boys spelas under tiden. 

 

Marcos:jag är en person som alltid står upp för dom svaga jag 

säger vad jag tycker å tänker å tar gärna för mig 

 

I klippet får man även se honom i badbyxor på stranden med inzoomning på magmusklerna, 

bröst och ansikte. Refrängen ur låten Watch out for this med Major Lazer spelas. 

 

Marcos: på fritiden spenderar jag mycket tid med att ta hand 

om tjejer damer kvinnor jag menar vältränad tatuerad spansk 
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de: blir inte en bättre kombination tjejerna faller för 

självsäkra killar 

 

Under tiden han berättar om att tjejerna faller för självsäkra killar, mixas musiken om till hip-

hop musik och han demonstrerar hur han onanerar och sedan slänger iväg sperman mot 

kameran. Efter det knölar han ihop en läskburk som han sedan slänger iväg och berättar att 

han planerar att ha en “trekant här och där”. I bakgrunden spelas en låt med texten “all night, 

all night long”. Efter det blir det ett klipp på Marcos som bär på en stor slägga och slår sönder 

några tegelstenar. 

 

 

Marcos: kaos naket å: väldigt mycket snusk (.) förhoppningsvis 

sker det framför kamerorna å visar vart skåpet ska stå (.) så 

barn kolla inte på det här (1,5) alfahannen har kommit å jag 

ska visa hur man raggar   
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Att Marcos går in låten Fight for your right och viftar en flagga samtidigt som han säger att 

“han står upp för de svaga” ger känslan av att han är stark. Detta förstärks även senare då han 

slår med en slägga och beskriver sig själv med ord som alfahanne. Samt att kamerans fokus 

ligger på hans muskler. När det gäller den språkliga representationen så säger han även saker 

som får honom att framstå som sexuellt erfaren, han nämner t ex trekant och säger att snusk 

gärna får hända framför kameran. Även musiken hjälper till att skapa denna känsla då texten 

går “ all night, all night long” vilket konnoterar till att han är uthållig. Det Marcos säger 

förstärks visuellt med olika klipp t ex då han demonstrerar hur han onanerar mot kameran. 

Detta ger bilden av att han är sexuellt erfaren och stolt över det. Detta är en visuell 

representation som man endast använder för killarna i programmet. Hade en av de kvinnliga 

deltagarna demonstrerat hur hon onanerade i sin presentationsfilm hade hon troligtvis istället 

framställs som överdrivet sexuell. Detta eftersom det inte är en egenskap som anses vara 

positiv hos kvinnor.  

5.4 Kvinnor ska vara snygga och passiva 
En norm som vi upptäckt gällande tjejerna är att de framställs som passiva och att de ska vara 

snygga. Utifrån detta har vi tagit fram exempel som representerar framställningen i 

programmet. Vi har kommit fram till fokus ofta ligger på kvinnornas utseende istället för på 

vad dem gör eller vad deras åsikter är. När det gäller de förinspelade klippen så är tjejerna 

oftast i bikini, poserar passivt och ler. Ett undantag är i de klipp då Victoria rider på en häst. 

Dock så förknippas hästar och ridning i dagens samhälle ofta mer att vara en kvinnlig sport. 

Detta i jämförelse med att killarna i sina klipp spelar fotboll, styrketränar, boxas eller spelar 

golf som ses som mer manliga sporter. 

De förinspelade klippet som används för tjejerna i programmet skiljer sig mycket från 

killarnas.  I de nedre exemplen får vi se hur de kvinnliga deltagarnas klipp kan se ut. På första 

bilden ser vi Emma som dansar, poserar med armen i midjan och leker med håret (avsnitt 15, 

03.13). Andra bilden är från Victorias klipp när hon rider på en häst (avsnitt 4, 22.22). Det 

övre klippet är representativt för de andra kvinnliga deltagarnas klipp, medan Victorias klipp 

sticker ut då hon gör något aktivt. 

 



	

37	

 

 

I programmet används ofta klippen när tjejerna är passiva och ler eller skrattar i kombination 

med när killarna pratar t ex om att de vill ha sex med en tjej. Detta gör att det visuellt 

framställs som att tjejerna vill behaga männen. Detta bidrar till objektifieringen av tjejerna 

eftersom deras kroppar används som deras bästa tillgångar. Detta skiljer sig från hur 

produktionen använder killarnas förinspelade klipp när de blir omtalade. Klippen när killarna 

är aktiva och t ex pekar “fuck you” eller skakar på huvudet skapar känslan av att de har en 

åsikt om den andra deltagarens yttrande. Här tillskrivs därför killarna en viss makt när de blir 

omtalade. Detta i jämförelse med tjejerna som inte får chansen att ha en negativ reaktion eller 

ifrågasätta. Det som är viktigt att tänka på i dessa fall är att varken killarna eller tjejerna säger 

något i de förinspelade klippen. Däremot skapar produktionen en känsla av att deltagarna 

tycker något, detta genom att använda sig av klippen som visuell representation.  

 

Ett exempel som tydligt stödjer normen om att tjejer ska vara snygga och till för att titta på är 

när tvillingarna Emelie och Sofie kommer in på hotellet(avsnitt 4, 06.54-07.52). Deras 

presentationsfilm börjar med att dem går ner från en cirkusscen. De är utklädda till 
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cirkusdirektörer och har på sig nät-strumpbyxor, kort kjol, korsett, hatt, handskar och höga 

klackar. Båda har även en varsin piska i handen, den virar de runt handen och slår med i 

marken en gång. När det blir närbild på deras klackar och ben kommer även låten Circus med 

Britney Spears igång. Texten i låten går “all eyes on me”. Efter det är det ett klipp över till när 

de är i bikini. De står bredvid varandra och blir inzoomade nerifrån deras rumpor tills de 

vänder sig om och leker med håret. 
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Sofie: ah killarna i huset kommer ju bli riktigt chockade>> 
Emelie:              [ahh]                             [mmh]  
Sofie: >>alltså när två snygga tvillingar kommer in lixom 
Emelie: dom får ju värsta förhoppningarna när dom här 
tvillingarna lixom dom tror ju direkt lixom på en härlig 
trekant eller nått sånt där    
 
Presentationsfilmen på Emelie och Sofie visar på en stereotyp framställning. Här har man valt 

att använda rekvisita som framhäver deras bröst, midja och ben. Att tjejerna har en urringad, 

tajt korsett och kort kjol lägger fokus på deras kroppar och utseende. I Marcos 

presentationsfilm är hans rekvisita däremot jeans, linne och en slägga. Detta är en visuell 

representation där produktionen väljer att göra de kvinnliga deltagarna till objekt i större 

utsträckning än männen. Marcos presentationsfilm visar dock även på att killarna blir 

objektifierade, detta när han filmas i badbyxor och det blir inzoomning på hans mag- och 

bröstmuskler. Detta kombineras dock med att Marcos själv talar om sitt utseende och sina 

sexuella erfarenheter där han själv äger sin sexualitet. Detta är en stor skillnad i jämförelse 

med hur Emelie och Sofie representeras då dem istället berättar om hur killar ofta förväntar 

sig en ”härlig trekant”. Denna språkliga representation av könen gör att killarna blir 

objektifierade på sina egna villkor. Detta medan tjejerna låter sig objektifieras utifrån 

männens krav. Vilket förstärks ytterligare utifrån kamerans fokus på tjejerna där deras 

rumpor, bröst och ansikte filmas. Detta i kombination med musikens text som konnoterar till 

att man ska titta på tjejerna och att de är objekt.  

 

 



	

40	

5.5 Kvinnor är känslosamma 
I vår analys har vi även funnit olika exempel som hjälper till att reproducera normen om att 

tjejer är känslosamma. I Pandoras ask, får Victoria frågan om vilka eller vem hon har klickat 

minst med på hotellet (avsnitt 5, 25. 06-25.20). I ett klipp får vi sedan se Victoria när hon 

pratar om att hon tycker att det är jobbigt när hon inte kan prata med Jonathan och Johnny. 

Hon berättar att hon är en person som vill öppna upp sig och berätta allt hon tänker på. Hon 

uttrycker att hon känner att hon inte kan prata med de två. Språkligt så skapas det här en 

representation av killarna som känslomässigt distanserade medan Victoria är motsatsen. Detta 

förstärks visuellt med klipp i bakgrunden på Jonathan och Johnny. Jonathan dansar och 

skrattar medan Johnnys borstar av axeln och ler. Detta skapar känslan av att dem inte bryr sig 

om Victorias känslor medan hon sitter i synken och ser ledsen ut.  

 

 

Victoria: ja tycker de är skitobbigt att man inte kommer nära 

inpå att man inte kan förstå dom att man inte riktigt kan 

snacka med dom (.) jag e sån som vill öppna mig å lämna ut 
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allt jag tänker på (.) men jag känner inte att jag kan snacka 

med dom två 

 

I exemplet nedan förstärks även denna norm när Josefine talar om sin partner Robin (även 

kallad ”Mos”) och säger att hon vill vara en trogen partner till honom. Hon använder uttryck 

som att hon ska tänka med hjärtat vilket skapar bilden av henne som känslosam. I bakgrunden 

ser man ett klipp på Robin på festen som dansar. Detta ger känslan av att detta inte är någon 

som Robin bryr sig om lika mycket. Att det spelas sorgsen pianomusik förstärker det 

känslomässiga som Josefine säger (avsnitt 6, 36.34 - 36.51). 

 

 

Josefine: jag vill ju vara Mos hundra procent trogen nu de 

skulle lixom vara vem är jag som bara skickar ut honom sen när 

han ändå gjorde de här stora beslutet för mig (.hh) hur mycket 

alla killar än va på (.hh)ska jag tänka med hjärtat här inne 

och de jag verkligen känner så kommer jag ju verkligen -asså 

ha kvar mos här inne för mitt hjärta o mina beslut 

 

Normen om att tjejer är känslosamma förstärks även i ett avsnitt när deltagaren Diddi blir 

immun inför veckans parcermoni (avsnitt 8, 35.43- 36.11). Detta gör att Emelie blir sur 

eftersom hennes chans att åka ut blir större. Under kvällen hamnar Diddi och Emelie i en 

diskussion och Jonathan som är Emelies partner kommer upp i synken och får kommentera 

hennes beteende. Här skapas en språklig representation eftersom han får chansen att 

kommentera hennes handlande. Jonathan påstår att Emelies beteende beror på att hon har 

börjat få känslor för honom. Medan han pratar i synken visas först ett klipp bakom på honom 
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där han poserar i en spegel. Efter det visas ett klipp där Emelie kollar ner i backen och sedan 

in i kameran och ser allvarlig ut. Klippen är en visuell representationsstrategi som gör att det 

uppfattas som att Emelie har känslor för Jonathan. Detta även fast att Emelie själv inte uttalat 

sig om detta. Det spelas även en lugn pianomusik vilket är ett till visuellt medel som skapar 

bilden av att Emelie är känslosam. Klippet på Jonathan ger mer känslan av att han inte bryr 

sig lika mycket om deras relation som hon gör. Att han står och betraktar sig själv i en spegel 

skapar en bild av att han fokuserar och tänker mer på sig själv.   

 

 

 
Jonathan: eh ja jag fattar inte varför hon gjorde så helt 

ärligt jag tycker att de är så otroligt jävla dumt asså (.hh) 

men jag tror att hon reagera på det sättet i o med att hon (.) 

hon har säkert börjat få lite känslor för mig och -eh (.) om 

hon ryker tycker hon de är jävligt tungt på många sätt å vis 

ja jag vet inte de bara känns att -eh hon blir jävligt orolig 

typ å förlora mig å de e en sjuk reaktion i mina ögon 
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Även Adrian får chansen att kommentera en annan kvinnlig deltagares beteende (avsnitt 10, 

40.57- 41.35). Detta då Diddi gråter efter ett bråk när Adrian säger att han inte kan lita på 

henne. Visuellt representeras detta genom att man kombinerar ett klipp på Diddi som gråter 

med låten Stay med Rihanna. Efter det kommer Diddi upp i synken och berättar att hon vill 

köra med Adrian och ett klipp på när hon gråter på festen kommer upp i bakgrunden. Det blir 

en dipp i musiken och Adrian kommer upp i synken. Han ber Diddi hålla käften och säger att 

han inte orkar med henne när hon gråter, samt beskriver det som att hon “gråter för varenda 

jävla sak”. I bakgrunden syns ett klipp på Diddi under festen när hon ser förtvivlad ut.  

Hur Adrian väljer att uttrycka sig skapar en språklig representation av henne som överdrivet 

känslosam. Normen förstärks även visuellt med flera klipp på Diddi som gråter samt sorglig 

musik.  

 
Adrian: håll käften asså snälla jag orkar inte att Diddi 

gråter för varenda jävla sak o bah jag vill stå med Adrian jag 

vill stå med Adrian du har känt mig i tre dagar bah håll 

käften 

5.6 Sexiga tjejer och professionella killar   
En annan norm som vi har upptäckt under vår analys är att tjejerna ska vara sexiga medan 

killarna framställs som mer seriösa. Under de olika temaveckorna förser produktionen 

deltagarna med kläder som är anpassade efter temat. Även i deltagarnas presentationsfilmer är 

de utklädda enligt rollen de kommer ha när de anländer till hotellet. Oftast får tjejerna och 

killarna olika kläder och vi har valt ut några exempel som visar hur man väljer att representera 

de olika könen. 
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Denna norm förstärks bland annat under veckan där temat är skola och deltagarna under första 

dagen tilldelas skoluniformer. Tjejerna får korta kjolar, knähöga strumpor och piké. Detta 

medan killarna får byxor som går ner till knäna, piké och slips. Den deltagaren Diddi kommer 

in som skolfröken och hennes rekvisita är tight pennkjol och skjorta, hon har även glasögon 

på sig och äter ett äpple. Hon använder även en pekpinne och linjal när hon berättar att hennes 

roll som lärare är sträng (avsnitt 7, 10.56-13.42). 

 

 

 

Normen blir även tydlig under jobbveckan då deltagaren William kommer in som VD på 

hotellet. Han är klädd i kostym med slips och en snusnäsduk i kavajfickan. I sin 

presentationsfilm röker han cigarr, spelar golf och sprutar en champagneflaska. Han håller 

även i skyltar där det står “I’m the boss”. Tjejerna får tighta pennkjolar med slits där bak samt 

tighta skjortor medan killarna får shorts, piké och slips (avsnitt 10 09.25-11.12). 
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Gällande visuell representation har vi även studerat de kläder som produktionen tillgodoser 

deltagarna samt efter-redigeringen. I vår analys har vi funnit exempel som visar på att det 

används saker som konnoterar något för att skapa en viss framställning av könen. När de 

gäller kläderna så visar både Skolveckan och Jobbveckan på hur man väljer att skapa olika 

representationer av män och kvinnor. Tjejerna i programmet blir försedda med i huvudsak 

tighta kläder. Killarna får däremot lösa shorts och överdelar, med slipsar som accessoarer. 

Tjejernas kläder är gjorda för att framhäva deras kroppsform och kläderna under skolveckan 

konnoterar “sexig skolflicka”. I Diddis presentationsfilm har även hon tight kjol och skjorta 

då hon ska komma in som lärare. Även hennes accessoarer ger en sexig känsla, istället för 

respektingivande. Detta i jämförelse med när William kommer in som VD under jobbveckan. 

Han är då klädd i kostym och slips vilket ger ett mer proffsigt och respektingivande intryck. 

Detta liksom killarnas kläder under Skol- och Jobbveckan som inte framhäver deras kroppar 

utan ger en mer professionell känsla med hjälp av slipsarna. Värt att tillägga är att William i 

sin presentationsfilm även försetts med skyltar där det står “I’m the boss” vilket hjälper till att 
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stärka känslan av honom som en deltagare med makt på hotellet. Våra exempel visar på hur 

tjejerna objektifieras och ska vara “sexiga” medan killarna representeras mer professionellt. 

5.6 Tuffa killar och snälla tjejer 
I efter-redigeringen av programmet så har det lagts på specialeffekter tillsammans med musik 

och olika klipp. Dessa är visuella verktyg som skapar olika representationer av könen. Under 

Hiphop-veckan återkommer en liknande specialeffekt flera gånger där texten “thug life” läggs 

in kombinerar med olika accessoarer. “Thug life” är ett uttryck som ofta används ironiskt när 

någon gör något som kan anses coolt eller häftigt. I programmet används det när killarna gör 

eller säger något kaxigt. Texten “thug life” kombineras med bland annat solglasögon, keps, 

cigarett och stora halsband. I Olivers fall har man även lagt på en effekt så att det låter och ser 

ut som att en pistol avlossas. I killarnas efter-redigering har man även lagt på olika hiphop-

låtar som handlar om bland annat våld eller knark. Allt detta konnoterar tillsammans till 

gangsters och våld. 

 

Oliver pratar i synken och säger “ my enemies i’m gonna pop them”.  Samtidigt som han 

säger detta demonstrerar han hur han skjuter med handen. Effekterna som läggs på är då ett 

pistolskott och gnistor samt en hylsa som flyger iväg. Under klippet spelas låten Move bitch 

med Ludacris(avsnitt 13, 31.59 & 32.04). 
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Johnny sitter i synken och effekterna som läggs på är solglasögon, ett halsband, en cigarett 

och en snusnäsduk runt armen. Detta samtidigt som låten Smoke weed every day med Snoop 

Dogg spelas. Bredvid står det “thug life”(avsnitt 13, 32.11). 

 

 

Framställningen av Oliver och Johnny är representativa för hur flera av killarna framställs i 

avsnittet. Dessa går direkt att jämföra med de effekter som man lägger på Diddi, som i detta 

fall är den enda tjejen som får en effekt. Hon får istället ett par vingar, en gloria och texten 

“angel life” bredvid sig. Tillsammans med detta så har man lagt på harpmusik medan Diddi 

säger i synken att ”hon är världens snällaste människa och inte kan vara elak” (avsnitt 14, 

07.18). Diddis klipp konnoterar att hon är som en ängel, oskuldsfull och snäll. Detta visar på 

att man visuellt skapar en representation av tjejer som snälla och oskuldsfulla medan killarna 

framställs som tuffa och våldsamma. Detta går i linje med de normer och stereotypa 

framställningar som vi tidigare redogjort för i vår analys. 
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5.7 Heteronormen 
I Paradise Hotel så används representationsstrategier som stärker heteronormen. Detta genom 

att bland annat använda sig av visuella redskap som konnoterar till filmen Titanic. 

Produktionen har i detta fall använt sig av ett heterosexuellt par Robin och Josefine.   

Som tillsammans kommer in som VIP-gäster i programmet efter att de andra gästerna har 

anlänt. Därför finns det förinspelat material med dem tillsammans. Detta material används 

sedan när de t ex pratar om varandra. I vårt första exempel på hur produktionen väljer att 

framställa deras relation är när Josefine sitter i synken och pratar om Robin som precis har åkt 

ut ur programmet(avsnitt 10, 27.06 - 27.30). Hon beskriver hur hon känner sig tom utan 

Robin och att han var den enda som hon kunde luta sig emot. Detta ger känslan av att Josefine 

är beroende av Robin inte bara i spelet, utan även personligen. Detta förstärks av ett klipp på 

dem i bakgrunden där de står längst fram på en yacht med Robin som håller om Josefine 

bakifrån, alltså i samma pose som Jack och Rose gör i Titanic. Under tiden hörs lugn, sorglig 

musik.  
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Josefine:<asså ja: känner mig så otroligt tom asså jag har 

inga känslor typ (.) överhuvudtaget just nu eh (.) asså Mos 

har ju betytt väldigt mycket för mig på olika sätt> (.hh) han 

är ju en person med jävligt stort hjärta de blir ju som en 

andra halva på nått sätt han är den enda som jag har kunnat 

luta mig mot och fått ärliga svar typ de känns skit konstigt 

att han har åkt jag kan typ inte fatta det själv de känns inte 

verkligt riktigt 

 

I vårt andra exempel får deltagarna på hotellet veta att det finns en chans att Robin får komma 

tillbaka till hotellet (avsnitt 11, 04.57 - 05.06). I detta fall använder produktionen sig av 

kamerorna, det sker en drastisk inzoomning på Josefines ansikte när gruppen får höra detta. 

Hon ser hoppfull ut och i kombination med detta börjar Titanics signatur och kärleks låt My 

heart will go on att spelas. Josefine kommer upp i synken och berättar hur det kändes som en 

bit skulle komma tillbaka till hennes kropp om Robin kom in i huset igen. I detta fall 

kombinerar man det inzoomade klippet på Josefine med musiken för att skapa känslan av 

hennes hopp. Det hon sedan säger bygger sedan på med känslan av att hon är beroende av 

Robin och att hon behöver honom för att vara lycklig.  
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Josefine: >om Mos kom in igen så skulle jag ju bli asglad de 

skulle lixom bli så här att en bit bah kom tillbaka till 

kroppen typ< 

 

Genom att produktionen använder sig av verktyg som konnoterar till Titanic och kärleken 

mellan huvudpersonerna Jack och Rose så applicerar man denna kärlek på Josefine och 

Robin. Man får en känsla av att Josefine och Robin är ett kärlekspar vilket hjälper till att 

skapa en heteronorm i Paradise Hotel. Denna heteronorm bygger på att heterosexuella par är 

det normativa, men även att kvinnan är beroende av mannen. När produktionen bygger upp 

kärlekshistorian kring Robin och Josefine, är hon beroende av honom. Detta samtidigt som att 

dem framställer Robin som en stark man som ger sin partner trygghet. Detta gör att 

produktionen framställer dem som det perfekta paret. Så enkla saker som att deltagarna måste 

tävla i heterosexuella par för att kunna tävla gör också att heteronormen förstärks. Dock så 

visar våra exempel på hur man använder mer svårupptäckta verktyg för att skapa en känsla, 

och i detta fall även en kärlekssaga. 

6. Diskussion och slutsats 
I vår analys har vi kommit fram till att produktionen till Paradise Hotel 2015 framställer män 

och kvinnor på ett sätt som gynnar männen. Detta genom att med hjälp av verktyg och 

representationsstrategier skapa olika normer i programmet. Hirdman (2015) berättar hur man 

med hjälp av t ex språk kan skapa olika normsystem som resulterar i olika värden. I Paradise 

Hotel använder sig produktionen inte bara av språk utan även semiotiska verktyg för att skapa 

olika värden och normer för deltagarna. Killarna framställs som de med makten, medan 

kvinnorna alltid är det svagare könet. Hirdman redogör också för begreppet priming, vilket 
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innebär att något vi ser kopplas ihop med ett minne eller känsla som vi redan har. Detta i 

likhet med hur Machin & Mayr (2013) menar att vissa saker vi ser eller hör konnoterar till 

något annat. När produktionen i Paradise Hotel då använder sig av musik eller specialeffekter 

som konnoterar något så sker det på detta sätt priming. Forskning visar på hur just priming är 

en stor del av normbyggandet och hur stereotyper skapas i vårt samhälle. Detta gjorde att det 

var viktigt för oss att undersöka just vilka verktyg som producenterna till Paradise Hotel 

använde sig av för att reproducera vissa normer i programmet. 

 

Deltagaren Adrian är bara ett av våra exempel på att programmet reproducerar normen om att 

mannen är stark och självsäker. Enligt Berglez & Olausson (2008) så bidrar diskurser till 

gynnande respektive missgynnande förhållanden för olika grupper i samhället. Eftersom 

normer bidrar till skapandet av diskurser så är framställningen av könen i Paradise Hotel 

problematisk. När produktionen bidrar med material som gör att Adrian tilldelas makt samt 

bidrar till att Diddi förlöjligas så skapas det en framställning, där den kvinnliga deltagaren 

missgynnas. Madsen & Brinkmann (2012) menar att det skapas olika regler för deltagarna i 

Paradise Hotel beroende av vilket kön de har. Deras resultat visar på att de kvinnliga 

deltagarna inte förvänts spela spelet i samma utsträckning som de manliga deltagarna. Detta 

stämmer överens med vårt resultat som visar på att kvinnliga deltagare bestraffas om de tar 

för mycket plats, medan männen ses som självsäkra och förväntas ta plats. Kvinnorna 

förväntas inte vara tävlingsinriktade fast de deltar i ett tävlingsprogram, vilket visar på en 

snedvriden representation av könen. Anledningen till varför framställningen av de olika könen 

i Paradise Hotel blir ett problem är eftersom vi har i åtanke vilka konsekvenser detta ger i 

samhället. Enligt Fagerström & Nilsson (2008) så påverkar dessa representationer 

maktförhållandet mellan kvinnor och män, och lär ut vissa normer man bör förhålla sig till 

beroende av vilket kön man har. Detta gör att ungdomar som tittar på Paradise Hotel utsätts 

för ett missgynnande regelverk, som dessutom framställs som normativt. 

 

Vårt resultat överensstämmer även med vad Fagerström & Nilsson (2008) menar är 

könsmaktsordningen i vårt samhälle. Medan killar ska vara starka både fysiskt och psykiskt så 

ska tjejer tvärtemot vara underlägsna och villiga att behaga. I vår analys har vi fått resultatet 

att detta är en ordning som även reproduceras i Paradise Hotel. Genom objektifiering av de 

kvinnliga deltagarna så skapas dels normer för hur kvinnor ska se ut för att bli accepterade av 

männen. Samtidigt gör objektifieringen att kvinnorna framställs som ägodelar där kroppen är 

deras största tillgång. I likhet med det Yep & Camacho (2004) menar att fokus ligger på 
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tjejernas utseende där man skapar olika situationer som ger rum för “the male gaze”. Detta ger 

männen makt att bedöma kvinnorna vilket även är något producenterna tillämpar i Paradise 

Hotel. T ex när killarna pratar om tjejerna som sexuella objekt och det samtidigt visas ett 

klipp på en tjej i bikini i bakgrunden. Detta samtidigt som både kamerans zoomning samt 

tjejens minspel ger känslan av att hon är villig att behaga. I ett av våra exempel refererar en 

kvinnlig deltagare omedvetet till en av de normer som Yep & Camacho tar upp, gällande att 

den perfekta frun ska göra allt för att förtjäna sin man. Detta visar på att det finns en norm i 

vårt samhälle där kvinnan ska behaga mannen, vilket inte ifrågasätts i Paradise Hotel. Det 

gäller att ha i åtanke att Paradise Hotel ses som ett program där deltagarna ska vara villiga att 

visa upp sin kropp och sexualitet. Däremot så är kvinnorna mer beroende av detta på ett annat 

sätt än männen. Detta då det inte är accepterat för dem att vara för tävlingsinriktade utan det 

krävs att de blir accepterade av och behagar männen för att ta sig framåt i tävlingen. 

 

Vårt resultat visar även på att det finns stereotypa framställningar av män och kvinnor i 

Paradise Hotel, som produktionen skapar med hjälp av olika strategier och verktyg. 

Jacobsson (2005) menar att denna framställning speciellt påverkar ungdomars sätt att se på de 

olika könen. Däremot så gör en icke stereotyp framställning att detta synsätt motverkas. Detta 

stöttar återigen varför det är problematiskt att Paradise Hotel reproducerar olika 

genusnormer. Det kan diskuteras huruvida reality-TV på vissa sätt utmanar de normer som 

finns i vårt samhälle, dock så menar vi i likhet med forskare som Antony & Thomas (2008) 

att den stereotypa framställningen är tydligast och mest förekommande. När det gäller 

stereotypa framställningar kan det handla om både vad som anses attraktivt, samt hur man ska 

bete sig. Enligt Jarlbro (2006) finns de klassiska stereotyper i reality-TV, där det skiljer sig 

avsevärt i vad som anses normalt för de olika könen. Detta stämmer överens med resultatet av 

vår analys, där vi kan urskilja olika normer och stereotyper. Killarna framställs som sexuellt 

erfarna och starka, vilket blir ett manligt ideal. Detta blir extra tydligt i vårt exempel då 

deltagaren Jonathan kallar sig själv för ”fittmästare”. Det han säger förstärks även med både 

ett annat klipp samt musik vilket bidrar till en tydlig norm. Denna är att killarna på hotellet 

ska vara sexuellt erfarna, så som vi tidigare nämnt. Det som även är tydligt här är att 

produktionen verkligen förstärker och spinner vidare denna norm när de får chansen. Värt att 

tillägga är att Jonathan använder ett ord som dessutom är nedvärderande mot det kvinnliga 

könet, vilket inte verkar ha någon betydelse utan däremot framställs som något lustigt. Detta 

gör att normen inte bara framställer männen på ett sätt utan samtidigt även missgynnar 

kvinnor. När det gäller vilka normer som skapas för kvinnorna så är det mer fokus på tjejernas 
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utseende, vilket skapar ett ideal för vad som anses attraktivt för kvinnorna i Paradise Hotel. 

En annan stereotyp framställning som skapas är att kvinnor är känslosamma, vilket är något 

som producenterna framhäver i programmet. Även då det finns scener där även killarna 

reagerar eller gråter, så är det i största utsträckning i scenerna där tjejer som är känslosamma 

som förstärkningen sker. Med hjälp av verktyg som musik och språklig representation skapas 

en bild av hur kvinnor är.  

 

Edin (2005) menar att publiken i vissa fall kan genomskåda stereotypa framställningar. Detta 

anser vi dock är svårt att göra i en situation där produktionen använder sig av svårupptäckta 

verktyg för att skapa en viss känsla. Känslan som vi får av en låt är t ex något som vi inte 

medvetet tänker på när vi tittar på ett underhållningsprogram. I vår tidigare forskning 

redovisar vi för hur Harris (2004) samt Madsen & Brinkmann (2012) sammankopplar 

Paradise Hotel med den bibliska historien om Adam och Eva, och att man på detta sätt 

stärker heteronormen. I vår analys har vi sett exempel på hur producenterna i Paradise Hotel 

använder visuella verktyg som konnoterar till paret och kärlekshistorien i filmen Titanic. Vårt 

resultat visar även på att man skapar olika framställningar av könen med hjälp av rekvisita, 

specialeffekter och musik. Machin & Mayr (2013) menar att man med hjälp av sådana 

verktyg kan skapa en visuell representation av deltagarna. I Paradise Hotel skapas olika 

normer när killarna får professionella kläder medan tjejerna får utmanande kläder. I ett annat 

exempel gör specialeffekter att framställs killarna som tuffa medan tjejerna framställs som 

snälla. 

 

Sammanfattningsvis så använder sig produktionen av ett flertal representationsstrategier som 

resulterar i att män och kvinnor framställs olika. I vår analys har vi kommit fram till att deras 

mest centrala verktyg är visuella representationsstrategier. Med detta menar vi framförallt de 

förinspelade klippen på deltagarna, som används när någon pratar i synken. Med hjälp av 

dessa framställs killarna i programmet som starka och överlägsna både fysiskt och psykiskt. 

Detta i kontrast med hur man framställer tjejerna som istället porträtteras som känslosamma 

och underlägsna. Andra verktyg produktionen använder sig av för att skapa olika känslor för 

deltagarna är musik, rekvisita och specialeffekter. Musiken hjälper bland annat till att skapa 

en humoristisk, känslosam eller dramatisk upplevelse. När musiken kombineras med ett visst 

klipp så blir det tydligt vad produktionen vill att publiken ska känna inför en situation eller en 

person. 
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Ett tydligt exempel på hur produktionen har använt sig av ett flertal verktyg för att skapa en 

viss känsla är kring deltagarna Robin och Josefine. Här har produktionen valt att göra olika 

klipp där dem ser kärleksfulla ut och bland annat står och håller om varandra som 

kärleksparet i Titanic. Detta i kombination med kärleks- och signaturlåten My heart will go 

on. Här har de kombinerat olika semiotiska verktyg för att framställa Robin och Josefine som 

ett kämpande par som alla vill heja på. Genom att skapa klipp som konnoterar till Titanic så 

bygger man en story som är lätt för publiken att relatera till. Detta genom att dels skapa 

igenkänning genom en berättelse samt genom den stereotypa heteronormen. Inte helt otippat, 

så stod dessutom Josefine och Robin i finalen av Paradise Hotel 2015 och vann. Detta som 

både favoriter hos de andra deltagarna samt hos publiken. Detta visar på hur produktionen 

vinklar programmet och vill påverka deltagarna och tittarna så att de får vissa känslor. Detta 

eftersom att populära karaktärer ger mer tittare, vilket gynnar produktionsbolaget. 

 

Andra semiotiska verktyg som påverkar framställningen av könen i programmet är ordval. 

Detta räknas till språkliga representationsstrategier som både kan handla om deltagarna men 

också deras handlingar. I dessa fall kombineras utvalda intervjuer i synken med förinspelade 

klipp. Ordvalen som deltagarna gör kan på detta sätt leda till en grov objektifiering, och då 

främst av kvinnorna. Detta är något som producenterna inte bara väljer att ha med i 

programmet utan även framhäver och återupprepar. Att produktionen även låter vissa 

deltagare få mer tid i synken för att t ex förklara sitt eller andras handlande, avgör vem som 

tillskrivs makten. I detta fall är det killarna som ofta tillåts kommentera och nedvärdera 

tjejerna. Detta medan killarna själva blir hyllade och representerade med hjälp av positiva ord. 

När vi har analyserat Paradise Hotel utifrån representationsstrategier och semiotiska val har 

vi upptäckt att man använder dessa verktyg tillsammans för att skapa den starkaste effekten. 

Dessa effekter är avgörande i skapandet av olika normer i programmet. Producenterna till 

Paradise Hotel använder sig av just priming genom att applicera olika verktyg som skapar en 

igenkännande känsla hos publiken. De normer som skapas i programmet bidrar i slutändan till 

reproduceringen av en genusdiskurs som missgynnar kvinnor. Detta samtidigt som diskursen 

gynnar männen, som redan besitter makten i samhället.  

 

Det går att diskutera hur programmets normer även är missgynnande för männen. Även de 

utsätts t ex för objektifiering och orimliga föreställningar av ideal. Det finns vissa sådana 

exempel i vår analys men inte i lika stor utsträckning som de normer som vi valt att lyfta 

fram. Normerna i vår analys är de mest representativa för programmet i stort och visar tydligt 
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på att kvinnorna är de underlägsna. Genus handlar i vårt samhälle om maktförhållandet 

mellan de olika könen. I Paradise Hotel utsätts både män och kvinnor för olika typer av 

objektifiering och snedvridna framställningar. Dock så är det tydligt att männen i programmet 

är de som tillskrivs makten, medan kvinnorna får anpassa sig samt i större utsträckning 

framställs som objekt än människor.  

 

Reality-TV är en del av vårt marknadsdrivna samhälle vilket gör att produktionsbolaget 

använder sig av deltagare och material som de vet går hem hos publiken. Detta gör att redan 

etablerade normer så som heteronormen är lätta att reproducera och få publiken att känna 

igen. Detta istället för att gå emot normer och visa otraditionella bilder som utmanar publiken. 

Forskare har diskuterat hur program som Paradise Hotel i viss utsträckning går emot vissa 

normer då man visar sådant som sex och fylla som något normativt. Programmet exploaterar 

både kvinnor och män samt deras beteende. Man kan därför argumentera för att Paradise 

Hotel både förstärker och utmanar normer som finns i vårt samhälle. I slutändan är det dock 

kvinnorna som blir mest utsatta och missgynnade av programmets genusnormer. I vår studie 

har vi upptäckt de verktyg som tv-produktionen använder sig av för att skapa en viss 

framställning. Det vore dock intressant i vidare forskning att undersöka hur publiken själva 

tolkar programmet. Genom att göra publikstudier med hjälp av t ex intervjuer skulle man 

kunna utforska hur publiken tar till sig och påverkas av programmets normer och utformning 

på ett mer individuellt plan. 

 

Paradise Hotel marknadsförs som ett tävlingsprogram för unga män och kvinnor som handlar 

om att skapa trygga relationer och finna en trogen partner. Detta för att i slutändan 

tillsammans kunna ta sig till final. Detta underhållnings program är ett av Sveriges mest 

populära program hos ungdomar och finns att tillgå dygnet runt på bland annat webb-TV. 

Programmet är dessutom en dokusåpa, vilket för många sammankopplas med verklighet. 

Detta i sin tur gör att publiken blir omedveten om hur pass redigerat programmet är. Det 

Paradise Hotel gör är att förmedla och reproducera olika normer samt stereotyper till 

ungdomar. Det är ingen hemlighet att ungdomar är den mest påverkningsbara gruppen i 

samhället och tar därför till sig av mediers budskap. Det sägs att medier och samhället speglar 

varandra och därför blir de normer som visas i Paradise Hotel normer som även finns i 

samhället.  
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Hur vi utbildas av medierna tycker vi uttrycks tydligt i ett citat som Ward & Harrison (2005) 

använder sig av i sin text: “We are educated by the entertainment media, even if unintended 

by the source and unnoticed by the audience” - A. Singhal & E.M Rogers (1999, p. 8). 

 

Enligt Zuckerman & Dubowitz (2005) var detta för 10 år sedan inte endast ett problem som 

låg hos medierna. Utan de ansåg att ungdomars föräldrar hade en stor roll i vad man tillät sina 

barn att se. Mediernas budskap kunde då lätt stoppas med att en förälder förbjöd sitt barn att 

ha en egen TV på sitt rum. På grund av den tekniska utvecklingen ser dock situationen 

annorlunda och mer komplicerad ut idag. Som förälder är det svårt att kontrollera vad barnen 

gör på sin smartphone, läsplatta eller dator. Vi anser därför att detta idag i största utsträckning 

är ett samhällsproblem som borde tas på allvar av både politiker, skolor och föräldrar.  

Alla har idag ett ansvar att skapa ett jämlikt samhälle. Att t ex ha en obligatorisk 

medieutbildning redan från ung ålder skulle kunna göra att ungdomar får en chans att se mer 

kritiskt på reality-TV och andra program. Det är länge sagt att barn inte gör som dem blir 

tillsagda utan att de gör så som de vuxna gör. Men idag ser många unga sina vuxna förebilder 

i populära program som Paradise Hotel. I ett samhälle där unga beter sig som merparten av 

deltagarna i Paradise Hotel kommer knappast genusnormerna att förändras, utan snarare gå 

bakåt i utvecklingen. I Paradise Hotel 2015 leds vi åter igen tillbaka till normerna och 

relationerna i filmen Titanic eller historien om Adam och Eva. Mannen är normen och 

kvinnan blir återigen den som är behagande, behövande och beroende av mannen. 

7. Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att ur ett genusperspektiv undersöka hur producenterna i Paradise 

Hotel 2015 skapade olika normer i programmet. Detta genom att analysera de representations-

strategier och semiotiska verktyg som man använt sig av för att framställa män och kvinnor 

på olika sätt. Frågeställningarna som vi utgått ifrån är:  

Hur framställs kvinnliga respektive manliga deltagare i Paradise Hotel 2015? 

Vilka representationsstrategier och semiotiska verktyg använder producenterna för att skapa 

en viss framställning av deltagarna?   

 

För att studera detta använde vi oss av diskurs och genusperspektiv som teoretisk bakgrund. I 

vår studie utgick vi ifrån Machin & Mayrs (2013) redogörelse av representations-strategier 

som de utvecklat ur metoden Multimodal kritisk diskursanalys. Vi har på detta sätt med 
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utgångspunkt i metoden MCDA undersökt framställningen av olika normer som bidrar till en 

viss diskurs, genom att studera t ex semiotiska val.  

 

De representations-strategier som vi kom fram till att man använde sig av var visuell 

representation samt språklig representation av deltagarna och deras handlingar. Detta genom  

t ex användning av förinspelade klipp, tillagda specialeffekter och musik. Samt genom hur 

olika deltagare och det de säger framhävs. Resultatet av vår studie visade på att programmet 

består av starka stereotypiska normer som reproducerar en genusdiskurs, vilken missgynnar 

kvinnor. Detta genom att man framställer kvinnorna som objekt, underlägsna och till för att 

behaga mannen. Männen framställs däremot som fysiskt och psykiskt överlägsna samt att det 

är dem som tillskrivs makten. Vår studie på att den rådande genusdiskursen som finns i 

dagens samhälle upprätthålls i ett av Sveriges mest populära program, Paradise Hotel 2015.   
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Avsnitt 9, publicerades 16 september 2015 

Avsnitt 10, publicerades 21 september 2015 

Avsnitt 11, publicerades 22 september 2015 

Avsnitt 12, publicerades 23 september 2015 

Avsnitt 13, publicerades 28 september 2015 

Avsnitt 14, publicerades 29 september 2015 

Avsnitt 15, publicerades 30 september 2015 

 

Deltagare (ålder vid inspelning av programmet) 

Robin “Mos” Andersson, 23 år 

Josefine Caarle Fredriksson, 19 år 

Jonathan “Herman” Hermansson, 24 år 

Emma Andersson, 21 år 

Mehdi Fortas, 24 år  

Sofie Tornström, 21 år 

Emelie Tornström, 21 år 

Frida Westman, 19 år  

William “Wille” Ganslandt, 23 år 

Marcos Guevara, 21 år  

Adrian Montin, 23 år 

Johnny Edlind, 21 år 

Oliver Strige, 21 år 

Jennifer Alabi, 23 år  

Emelie “Diddi” Didriksson, 23 år 

Victoria Holmdahl, 23 år 
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Bilaga 2  

Transkriptionsnyckel 
 
(.)                               Paus kortare än 0,5 sekunder 
(2.5)                           Paus som varar 2,5 sekunder 
(...)                             Turen fortsätter  
[ ]                               Överlappande tal 
=                                Yttrandena sammanbinds utan paus  
-                                 Den talande avbryter sig/avbryts 
hundar                      Emfatiskt tryck  
.ja                              Inandning föregår ord (ordet “ja”)  
(hh) (.hh)                  Utandning resp. inandning  
°ja°                            Sägs med svag röst  
(ohb)                         Ohörbart tal  
?                                Frågeintonation 
>>                              Repliken fortsätter på ny rad (används vid samtidigt tal)  
EKONOMI               Versaler anger högre ljudstyrka 
ja:                              Förlängning av vokalen  
ja::                             Ytterligare förlängning av vokalen  
<en mycket liten>     Långsammare takt än vanligt 
>en mycket liten<     Snabbare takt än vanligt  
((smackar))               Metakommentarer 
 
( Ekström & Moberg 2008, s.97) 
 


