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Den här studien fokuserar på hur män och kvinnor gestaltas i Paradise hotel år 2014, samt 

hur det samtalas om kroppsliga attribut i programmet. Syftet är att få en djupare förståelse 

för hur män och kvinnor framställs i ett av de populäraste tv-programmen 2014. Detta för att 

få en ökad förståelse för hur producenterna har makten att framhäva genusbilder.  

För att få fram ett resultat har två avsnitt från halloweenveckan analyserats utifrån metoden 

Framing analysis. Den utgår från Goffmans (1974) teori, Framing theory, om hur vi gör 

verkligheten begriplig genom att ”rama in” det mest utmärkande i olika 

kommunikationsakter, samt Hirdmans (1988), Fredrickson och Roberts (1997) teorier om 

genus och objektifiering. Studien fokuserar på hur dialoger framställs med koppling till 

genus. Då innehållet tolkas är det en hermeneutisk utgångspunkt. Inramningen av dialogerna 

i programmet står i centrum för studien.  

Utifrån det språkbruk som framkom i avsnitten delas studiens material in i ramverk. De 

ramverk som utvanns ur materialet var objektifierande kvinnor, objektifierande män, 

känsliga män, sexuella kvinnor och dominanta kvinnor. Därav visade resultatet på omvända 

genusroller.  
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This study focuses on how men and women are framed in the swedish version of Paradise 

hotel 2014. We also focus on how the competitors talk about physical attributes. The aim is to 

get an understanding of how the different genders are personated in one of the most popular 

tv-programmes in Sweden 2014. This to get a greater understanding in how the producers 

have the power feature the gender roles.  

To examine these constructions two episodes of the Halloween-themed week has been 

analysed with the method Framing analysis. It is based on Goffman’s (1974) theory, Framing 

theory about how we make it understandable by “framing” the most distinguishing in 

different communication acts. The study is also based on Hirdman’s (1988), Fredrickson and 

Robert’s theories about gender and objectification. The study focuses on how dialogues with 

gender are framed. Since the material is interpreted we use a hermeneutic basis. Therefore 

the center of the study is the frames dialogues.  

Based on the linguistic resourses we found five frameworks. Those were objectified women, 

objectified men, sensitive men, sexual women and dominant women. Finally, the result 

showed reversed gender roles.  
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1. Inledning 

Den kvava luften genomsyrar lungorna och doften av utspilld alkohol når luktsinnet. 

Ögonen nås av den vackra bilden av havet som sträcker sig längst med horisonten. Hotellet 

är utrustat med en stor pool och bredvid den en bar med alla slags alkoholhaltiga drycker 

du kan tänka dig. I hotellets lounge sitter en blond storbystad tjej och gråter över att killen 

hon var med natten tidigare, nu är med en annan tjej. Bredvid poolen står två muskulösa 

killar och jämför sina muskler med varandra. Runt omkring finns kameror som spelar in 

varje rörelse och varje samtal mellan personerna. Samtal som säger något om vilka 

värderingar personerna har.  

Materialet som spelas in kommer sedan att klippas ner till 40 minuters långa avsnitt, där 

producenter väljer ut vad som ska vara med och inte. Därmed har de också makten över hur 

tjejerna och killarna i programmet kommer att framställas. Den generella synen på män och 

kvinnor skildras genom maskulinitet och femininitet. Männen är maskulina genom deras 

styrka och dominans. Kvinnorna feminina genom deras svaghet och känslosamhet (Connell, 

2008). I reality-tv brukar de gamla könsstrukturerna ligga kvar, men är det verkligen så i 

Paradise hotel? Är vår påhittade beskrivning av en programscen här ovan verkligen ett tema 

som återkommer i gestaltningen av genus i programmet?  

År 2014 var det över 11.000 personer som sökte till Paradise hotel (Wallroth, 2014). Det 

första avsnittet hade 348 249 tittare (MMS, 2015). När vi lägger ihop tittarsiffrorna med 

ansökningsmängden ger det indikationer på att producenterna har ett stort inflytande på den 

genusbild som framställs. Funderingarna började dra sig till den genusdebatt som ständigt är 

i rörelse. Genus beskriver en struktur, ett socialt mönster med tydliga förväntningar, som 

utgår från det biologiska könet. Synen på manligt och kvinnligt har genom tiderna 

förändrats. Samtidigt har ditt kön betydelse för hur du blir behandlad i samhället (Roth, 

2011). Med ett program som har ett stort inflytande började vi fundera över hur de 

framställer männen och kvinnorna. Är det den “traditionella” genuskulturen som tittarna 

söker sig till eller är det tvärt emot? Vi vill därför se närmare på hur männen och kvinnorna i 

Paradise hotel 2014 framställs utifrån gestaltnings- och genusteorin. Och genom detta även 

få en inblick i vad tittarna söker sig till att vara en del av. 
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2. Bakgrund 

Språket är något vi dagligen använder för att kommunicera. Även i reality-tv är det 

dialogerna som för samtalen framåt. Skillnaden är att när det kommer till tv har 

producenterna en stor roll i gestaltningen. I dag pågår ständiga debatter om genus – att det 

är samhället och då inte minst medierna som formar könet. I detta kapitel ger vi en 

djupgående bakgrundsfakta om Paradise hotel och om hur dessa ämnen kan kopplas till 

programmet.  

2.1. Paradise hotel 

Festande i två månader, en sol som alltid skiner och “snygga” singlar som placeras 

tillsammans på ett lyxhotell i Mexico. Det är grundidén för Paradise hotel. Samtidigt sker en 

tävling där deltagarna ska bilda par med varandra. Programmet är en dokusåpa där 

deltagarna själva söker till programmet för att få delta. För att kunna vara kvar i tävlingen 

hålls parcermonier. Hamnar du ensam vid en sådan åker du ur tävlingen. Varje vecka 

kommer det in nya deltagare som ska försöka övertyga någon av de existerande deltagarna 

att han eller hon är en bättre partner än den de redan har. Samtidigt sker det flera 

överraskningar i spelreglerna under seriens gång som kan göra att vem som helst får lämna 

tävlingen eller komma tillbaka. Det som sedan är det slutgiltiga målet är att komma till 

finalen där deltagaren har chansen att vinna en halv miljon kronor. 

Grundprogrammet sändes första gången år 2003 i USA och skapades av det brittiska 

företaget “Mentorn”. Konceptet har sedan sålts vidare. År 2005 kom programmet till Sverige, 

men det var inte förrän år 2009 som MTG:s kanaler tog över rättigheterna. MTG är ett 

internationellt mediebolag som levererar underhållning via tv och radio. Deras plattformar 

finns i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Holland och i central- och östeuropa. (MTG, 2016). 

Producenter för programmet är i nuläget Mastiff (Mastiff, 2016). På deras hemsida skriver 

de:  

”Checka in på Paradise Hotell och följ intrigerna, pakterna, sexet och de snygga 

människorna i de snygga miljöerna. Det finns kameror överallt, så du kommer garanterat 

inte missa någonting” (Mastiff, 2016).  

Det första avsnittet av Paradise hotel Sverige år 2014 hade 348 249 tittare på tv och 219 962 

tittare på webb-tv. Programmet var där med också det mest tittade programmet på MTG:s 

svenska kanaler det året (MMS, 2015). Samma år var det ett högt söktryck mot programmet 

då över 11.000 personer ansökte om att få delta (Wallroth, 2014). På internet kan de som är 

intresserade av att delta i programmet skicka in en ansökan. Där får de svara på frågor om till 

exempel civilstånd, sexuell läggning, vem de är på festen, om de har någon tidigare tv-
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erfarenhet, vad de skulle göra om de vann en halv miljon, beskriva deras drömpartner och 

säga vilken deltagare från tidigare säsonger de kan identifieras sig med etc. Sedan får de även 

ladda upp en helkropps- och ansiktsbild på sig själva. MTG går aldrig ut med hur 

ansökningsprocessen till deras program ser ut, och därför inte heller för hur den går till för 

Paradise hotel (E, Södren, personlig kommunikation, 8 november, 2016). I en studie av 

Hultén och Lundberg (2011) berättar dock fem av deltagarna från Paradise hotel 2009 och 

2010 om hur de kom med i programmet. Fyra av de fem respondenterna hade blivit 

kontaktade direkt av produktionsbolaget för en castingintervju, medan endast en av dem 

hade sökt till programmet själv. 

2.2. Reality som genre 

“Vanliga” människor har fått ta plats i tv-rutan sedan televisionens start. Det var dock inte 

förrän på 1970-talet som det första riktiga reality-programmet skapades. Svenskarnas 

intresse för dokusåpor exploderade i samband med att Svt år 1997 började att sända 

Expedition robinson (UR, 2012). Genren har idag utvecklats till att i stort sett dominera den 

svenska tv-marknaden. 

 

Dokusåpor går ut på att “vanliga människor”, det vill säga inga skådespelare eller experter, 

blir placerade i en konstruerad situation där de ska bo tillsammans och utföra uppdrag. Det 

finns i programmen en frånvaro av programledare som styr samtalen som sker. 

Producenterna har också makten att styra reglerna för att få den vinkling de vill ha på 

programmet. Detta för att kunna skapa dramatik och få människor att i sin tur utöva en slags 

självcensur (Andersson, 2001).  

 

Det är tydligt att det inte finns någon genre som så aktivt blir påverkade av producenterna 

och samtidigt blir entusiastiskt omfamnade av tittarna som reality-tv (Friedman, 2002).  

Genren har genom åren utvecklats och omfattar nu en rad olika varianter, som till exempel 

övervakningsprogram, datingprogram, “gör-om-mitt-hem-program” och singeljaktsprogram. 

Vissa blir fiaskon och andra lever kvar som klassiker. Trots att det finns många olika slags 

subgenrer är det samma kritik som genomsyrar alla varianter. Programmen är uppbyggda 

genom förnedring, mobbning, fördumning och tittarna kan utvecklas till mobbare, sadister 

och narcissister. Det talas om opassande eller ointressanta ämnen. Människorna fördummas 

och intimiteten i programmen är för närgången. Samtidigt är det dessa program som skapar 

de mest livliga diskussionerna. Alla människor som går in i diskussioner om reality-tv har 

olika åsikter och sin egen agenda. Ytliga diskussioner förs samtidigt som djupare analyser om 

samhällets värderingar, normer och ideal kommer upp (Edin, 2005). 
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2.3. Producenternas roll i reality-tv 

Millerson (2016) påstår att sättet en producent framställer sina ideer påverkar publiken och 

hur de uppfattar dem. Hur producenten väljer att använda kamerorna, framföra ljus och ljud 

kommer att framställa subjektet på ett visst sätt. Författaren menar att de mest effektiva 

studiodraman är långsamt gångna, betonar samspelet i mänskliga relationer, personers 

utveckling och människors reaktioner. För att uppnå reality-tv som genre måste 

producenterna efterlikna dramatik som den ser ut i verkliga livet, spela in materialet 

konstant på språng med hjälp av lättviktig videoutrustning och därefter klippa ner delarna till 

ett attraktivt tv-paket. Det här tv-paketet kan sedan promotas genom  kraften som de 

verklighetsbaserade källorna det bygger på, vilket också stämmer överens med Paradise hotel 

(Holmes, Jermyn, 2004). Det är också tydligt att producenterna bygger upp roller som 

deltagarna spelar framför kameran. Programmen anspelar på förhållandet mellan uppriktigt, 

skapat och på låtsas. Det är uppbyggt genom berättelser som produktionen väljer att vinkla, 

som till exempel problem i gruppen, känslor, förälskelser och otrohet. Samtidigt ökar 

stämningskurvan och spänningen i programmet i takt med att en reklampaus närmar sig. 

Här kan små skeenden få en stor roll för att få tittarna att vilja fortsätta se programmet till 

nästa gång. Det är också i de stunderna som programmen känns som mest sanna och verkliga 

(Edin, 2005). 

 

2.4. Identifikation med tv-personligheter 

Med tanke på ansökningsmängden och tittarsiffrorna till Paradise hotel 2014 hade 

programmet ett stort inflytande. Det kan sättas ihop med Gripsruds (2002) tankar om 

identifikation, där vi efterliknar deltagarna med idrottshjältar, popidoler eller filmstjärnor. 

När tittarna identifierar sig med deltagarna menar de att de önskar att bli som dem. De 

identifierar sig med “idolernas” personligheter. Och i detta fall spelar mediernas texter och 

deras framställning av personerna en stor roll. Vi imiterar våra idoler och deras inställningar 

till det motsatta könet. Samtidigt spelar våra tidigare erfarenheter in när det gäller normer 

och värderingar. Det är därför intressant att se hur männen och kvinnorna framställs i ett 

program som vissa personer söker sig till att vara en del av, då det kan göra att de sätt som 

deltagarna framställs på sätter ramar för vad som är accepterade beteenden.  

 

Bo Sigrell och Lena Teurnells (2011) resonemang om narcissism och “här kommer jag” andan 

har en förklaring till vad som kan trigga människor att söka till Paradise hotel. Det vill säga 

tvånget av att stå i centrum. De avskyr stunderna av osäkerhet och den smygande känslan av 

att inte duga. Alla har jag-ideal, vilket innebär att vi har en önskan om hur vi vill uppfattas av 
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andra. Många och framförallt ungdomar, vill göra intryck på andra genom att vara speciella, 

häftiga, märkvärdiga och beundransvärda. I världen vi lever i, med Facebook och sociala 

medier, måste användarna slåss för en plats i rampljuset. Det innebär att de måste anstränga 

sig och använda de medel som finns tillgängliga för att nå rampljuset. Narcissisten vill också 

lyckas och genom att lyckas också bli lycklig. Det nås genom att vinna erkännande, bli 

framgångsrik, få respekt och bli beundrad av omvärlden. Detta kan påverka dennes 

relationer då personen oftast snarare söker beundran än kärlek. Något som Paradise hotel 

blir en plattform och ett hjälpmedel för att uppnå. Då vi inte studerar varför människor söker 

till Paradise hotel, är detta avsnitt endast för vidare diskussion.   

2.5. Tv som bibehållare av gamla könsstrukturer 

När man dyker djupare ner i genusaspekten, som vi kommer att fokusera mycket på i 

studien, är genus i övrigt något som vi tar för givet. Enligt Edin (2005) tolkar vi folk på 

direkten och sätter in dem i facken “man” eller “kvinna” , något som vi även anpassar våra liv 

efter. Det mest populära eventet i USA, Super bowl, är ett bra exempel på ett strikt 

genusevent. Stora män som springer in i varandra medan smala tjejer med minikjolar dansar 

och ler i pausen. Som män och kvinnor använder vi olika kläder och går på olika toaletter. En 

del saker är så naturliga att det blir en självklarhet. När någon bryter dessa mönster anses de 

vara onaturliga.  

 

Ideer om hur en man och en kvinna ska vara är konstant i cirkulation. Detta sker inte bara 

bland lagstiftare, utan också bland andra yrken. Program vi ser på tv:n som till exempel The 

oscar och Super bowl är inte bara konsekvenser av hur vi ser olika på kön, utan är också med 

och skapar dem (Edin, 2005). 

 

Reality-tv är väldigt konservativa när det gäller framställningen av maskulinitet och 

femininitet. Det bibehåller en genusordning med tyngd på hegemonisk maskulinitet 

(Connell, 2008). Männen ska vara fysiskt starka, dominanta, snälla mot barn och kvinnor, 

sportiga samt företagsamma. Kvinnorna ska vara sociala, vackra, unga, acceptera 

ojämlikheter mellan könen och vara överdrivet nitiska (Edin, 2005). Dokusåpor har väldigt 

ofta utmanande personligheter som inte passar in i de traditionella genusteorierna, men blir 

också ofta undantagen som bekräftar regeln (Edwards, 2004).  

2.6. Språk, samtal och dialog 

I studien kommer samtal att vara det centrala. Dialogerna som sker i Paradise hotel är 

“privatsamtal”. Det vill säga, vanliga samtal som sker mellan vänner och deras sätt att 

interagera med varandra. Det finns inget manus utan samtalen är ständigt öppet för nya 
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ämnen. Därför kan det inte heller förutses hur samtalen kommer att styras då de är 

oplanerade. Människorna som deltar i samtalen anpassar sitt språk efter sin egen identitet 

och sitt eget perspektiv på ämnet. Handlingarna som sker från deltagarnas håll formar också 

själva kontexten i samtalet. På grund av dessa faktorerna är det därmed ovisst om hur 

samtalet kommer att sluta. Det går även att se den här sortens samtal som demokratiska, då 

alla har samma rätt att föra talan (Moberg, 2010). När vi talar säger vi något om varandra 

och personen vi talar om. Sättet vi pratar på gör att människor kan dra slutsatser över hur vi 

är som person (Ahlsen & Allwood, 2010).  

 

Händelsestyrda samtal i kombination med värderingar är den vanligaste kommunikationen i 

vår vardag. Kommunikationen kan leda till att deltagarna förstärker varandras övertygelse, 

åsikter och värderingar. Händelsestyrda samtal kan göra att personer som har samma åsikter 

bildar grupper och skapar omedvetna normer över hur man ska vara. Utvecklingspotentialen 

för dessa grupper är ofta låg (Hultgren, 2013). Det handlar också om samarbete, att två 

parter handlar mot gemensamma mål.  

 

Ibland fungerar inte kommunikationen mellan människor. Detta på grund av att någon av 

parterna i samtalet lägger mest tid på att kommentera hur saker sägs, istället för att förstå 

vad den andre menar. Det är därför viktigt att båda parterna har förståelse för varandra 

(Sjöström, 2006). I vår kultur, där vi har ett skrifttänkande, är vi så påverkade av det att vi 

uppfattar det som normalt och en naturlig process. I det vardagliga samtalet finns inget lika 

neutralt utrycksmedel (Wächter, 2001).  

 

I varje social situation är vi beroende av vårt språk, men det är något som vi “bara har” och 

inte reflekterar över. Vi är så vana med att använda språket att vi själva inte tänker på att det 

vi säger kan ha en större mening. Det finns inget neutralt språk utan allting färgas av 

kontexten. Språket formar vår sociala värld och maktrelationer i samhället (Litosseliti, 

2006). Därför måste vi som utför studien ta hänsyn till producentens roll då delar av 

samtalen kan vara ihopklippta. Det är med andra ord i slutändan producenterna, inte 

deltagarna, som har makten över dialogerna så som de kommer till uttryck i den färdiga 

produktionen. 

 

2.7. Hermeneutik 

I studien kommer vi att tolka materialet utifrån de ramar som vår analys resulterar i. Därmed 

hamnar studien under hermeneutiken som handlar om att tolka och förstå (Nyström, 2007). 

Genom att använda sig av hermeneutik kan man tolka texter och sätta dem i större kulturella 
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sammanhang (Ödman, 2007). Enligt den grekiska mytologin var det guden Hermes som kom 

med budskapet till människorna. Budskapen behövde tolkas och översättas. Genom det kom 

ordet “hermenuein” som översätts just till “att tolka” fram. Inom kyrkan har det här 

utvecklats till en teologisk tradition.  Riktningen har haft inflytande när det gäller 

interpretativismen. Textens mening är det som forskaren ska få fram. Det anses som en 

strategi som rymmer stor potential när det kommer till texter och sociala handlingar. Den 

som använder sig av hermeneutiken måste vara medveten om textens historiska och sociala 

kontext. Detta för att få en förståelse för texten och budskapet i sig (Bryman, 2001). 

2.8. Sexualitet och genus 

När det gäller sexualitet och genus finns det många generaliseringar och gamla tankesätt som 

ligger kvar i samhället. Många motsägelsefulla förväntningar genomsyrar samhället när det 

kommer till hur människor känner, agerar och tänker. En av de vanligaste uppfattningarna är 

att de som definieras som kvinnor upplever omvärlden på ett annat sätt än män (Martinsson, 

2001).  För kvinnor handlar det om renhet när det gäller sex. En tjej som har mycket sex blir 

en “slampa” (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001). För kvinnor finns det en rad 

förväntningar vilka inte är samstämmiga eller stabila. Stereotypen säger “män vill ha sex, 

medan kvinnor vill ha kärlek”. Om den här stereotypen stämde skulle mäns lust att ha sex 

med många personer vara liktydig med definitionen av vad som anses manligt. Kvinnor 

skulle alltså åsidosätta sex för att eftersträva att älska och bli älskade (Giddens, 1995). 

 

 Ännu en synvinkel är skriven av Hulter (2004) som menar att kvinnor i första hand säger att 

de söker efter närhet, ömhet och gemenskap. Njutning hamnar därmed längre ner på listan. 

Kvinnor kan ha svårigheter med att slappna av och njuta av en sexuell samvaro. Många 

kvinnor längtar efter en man, men då inte penetrationen av en penis. Hulter (2004) menar 

också att kvinnan inte tänder på synen av en manskropp. Då kvinnan känner sexet som 

givande har hon lätt för att bli kär. En mans tankeverksamhet blir istället, enligt Hulter 

(2004), blockerad vid sexuell upphetsning. Kvinnokroppen lockar mannen. Det finns dock 

flera män som vill ge kärlek och närhet i en relation med en fast sexuell partner. Andra män 

har behov som inte behöver en känslosam relation.  

 

Det finns de som antyder att kvinnor vill ha stora könsorgan vid sexuell kontakt. Tankar om 

att “storleken har betydelse” är en oro som många killar har. De tror att de får en högre status 

om de har ett stort könsorgan (Forssberg, 2004).  

 

Sexualitetsforskning handlar främst om det skamfyllda och otillåtna istället för om den 

välordnade sexualiten som inte stöter på några hinder i samhället. Det ingår i ett maktsystem 
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som straffar olika sexuella individer och handlingar. Media har skapat och medverkat till allt 

mer förvrängda utseendeideal och sexuella prestationssvårigheter för framförallt unga 

kvinnor (Löfren-Mårtenson, 2003). Kvinnorörelsen som växte fram under 1960-1970-talet 

menade att sexualitet utgick från den manliga normen. På grund av detta var det männens 

njutning och inte kvinnornas som uppmärksammades. Utifrån det här skapades en grupp 

som ville frigöra männen och kvinnornas sexualitet. Det blev ett uppror mot de rådande 

normerna (ibid).  

 

Olika samhällen har olika former av regler över sexualitet. I vissa fall sker det på ett politiskt 

plan med lagstiftningar, och på andra plan handlar det om vad som anses naturligt. Det är 

genom den samhälleliga processen som vi lär oss när, var och hur det är tillåtet att agera 

sexuellt. Olika innebörder av sexualiteter har skapats beroende på om du är en man eller en 

kvinna. Sexuella beteenden förändras också över generationer (Löfren-Mårtenson, 2003). 

Den moderna människans möjligheter att välja partner och experimentera sexuellt innebär 

dock inte att alla de normer och tabun som funnits innan har försvunnit. Det handlar snarare 

om en förskjutning av gamla gränser (Giddens, 1995). 

2.9. Maskulinitet och femininitet  

När det pratas om manligt och kvinnligt diskuteras det ofta om maskulinitet och femininitet. 

Colley (1959) skapade begrepp för att kunna dela in könsroller i tre olika faktorer: bioform, 

socioform och psykoform. Biform syftar på i vilken grad fysiken stämmer överens med vilket 

genus personen i fråga har. Till exempel är stora muskler ett exempel på manlighet. 

Socioform syftar på beteende och att till exempel varm och omtänksam är typiska faktorer för 

kvinnlighet. Psykoform handlar om attityder som är lämpliga för de olika könen. Till exempel 

är det “kvinnligt” att inte tycka om när någon spottar. Colley (1959) menar att maskulinitet 

och feminitet är varandras motsatser. Att vara maskulin innebär alltså att man har en låg 

grad av femininitet. Det finns även en förklaring som säger att män är från mars och kvinnor 

är från venus. Marsianer sätter värde på kunnande, kompetens, effektivitet och 

prestationsförmåga. Medan venusianerna värderar kärlek, kommunikation, skönhet och 

mänskliga relationer. De som avviker från genussstereotyperna betraktas ofta som udda eller 

onaturliga. Det här är dock värderingar som förändras över generationsgränserna (Stainton 

Rogers & Stainton Rogers, 2001).  

 

Ordet “man” förknippas med de uttalanden som kopplas till det som till exempel “Snart blir 

du en man!” , “Va en man!” och “Är du en man eller en mus?” (Ross, 2012). Att definiera 

någon som en man måste alltså automatiskt gå ihop med maskulinitet. En man ska stå 

upprätt, vara stark och förnuftig . Betoningen på manlig självkontroll skapade negativitet mot 
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det manliga tårarna. Det anses vara ett tecken på svaghet och att vara omanlig (Ekenstam, 

1999). Dock skiljer sig definitionen av vad som anses manligt mellan tidsepoker och kultur 

(Ross, 2012).  

 

2.10. Hegemoni 

Ordet hegemoni kommer ursprungligen ifrån grekiskan och betyder ”ledarskap”. Det 

används inom marxistisk teori för att beskriva den makt som samhällsklasser i västvärlden 

har över arbetarklassen i kraft av kulturella uttryck, inte minst populärkulturella, och som 

bidrar till att maktfördelningen framstår som normal och naturlig – något som marxismen 

alltså är kritisk till (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

 

Hegemoni har också blivit en form för att analysera maskulinitet och används mycket inom 

feministiska teorier. Det anses att ingen man kan leva upp till den hegemoniska 

maskulinitetsnormen. Denna norm har förändrats över tid beroende på vilka manliga synsätt 

som olika kulturer eftersträvar. Homosexuella och feminina män är grupper som betraktas 

som underordnade i de flesta kulturer (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Connell (2008) beskriver den hegemoniska maskuliniteten som ett underordnat maktsystem. 

Hen menar att män som betraktas som svaga och femnina hamnar längre ner i hierarkin. 

Connell (2008) poängterar också att det inte bara finns en maskulinitet utan flera. Detta 

tillsammans med förståelse för genusordning, klass och etnicitet blir då ofta förenklat. Hen 

belyser också vikten av att det inte bara är existerande personer som kan stå för den 

hegemoniska maskuliniteten, utan också skådespelare och fantasifigurer.  
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3. Syfte och frågeställning 

3.1. Problemformulering  

Reality-tv är en programform som blir allt vanligare i vår vardag. Denna typ av program 

består av material som är inspelat under en längre tid, för att sedan klippas ihop till ett 

attraktivt tv-paket. Det är producenterna bakom som har makten att styra hur programmet 

ska gestaltas.  

 

Paradise hotel kan ses som ett tv-program som har förmågan att påverka den målgrupp den 

riktar sig till. Med den ständiga genusdebatten i fokus har producenterna förmågan att rama 

in och förtydliga en viss genusstruktur framför andra. Denna struktur är något som tittarna  

tar del av och kan forma sin egen uppfattning omkring. Speciellt om man tittar på Gripsruds 

(2002) resonemang om identifikation, där deltagarna kan liknas med idrottshjältar, 

popidoler eller filmstjärnor. Producenterna har därför makten att forma hur dessa idoler 

framställs, samt även makten att styra den objektifiering som sedan kan skapa kroppsliga 

ideal hos tittarna (Löfren-Mårtenson, 2003). 

 

Studien fokuserar på framställningen av genus i Paradise hotel 2014. Entman (1993) menar 

att mediesändarna väljer ut vad som anses intressant för mottagaren. Frågan är därför om 

den genussyn som producenterna väljer att uppvisa i Paradise hotel 2014 kan skada eller 

gynna unga människors uppfattningar. 

 

3.2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur producenterna för en populär reality-TV-serie ramar in 

deltagarsamtal om sex och kroppsliga attribut och hur det i sin tur kan bidra till att forma 

alternativt konservera föreställningar om genus och kroppsliga ideal. 

 

3.3. Frågeställning  

Studien svarar på frågeställningen:  

 Vilka föreställningar om manligt och kvinnligt väljer producenterna att gestalta i 

Paradise hotels halloweenvecka år 2014?  

 På vilket sätt får objektifiering ta plats i produktionens gestaltning av deltagarnas 

samtal? 
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet kommer studiens teoretiska ramverk att förklaras. Teorierna kommer att ge 

en djupare förståelse för hur genus framställs, objektifieras och hur de styrs av gestaltning i 

tv. De tankesätt och uppfattningar om vad som anses manligt och kvinnligt har skapat 

oskrivna regler som människor dagligen styrs av (Davies, 2003). Detta förklarar vi idag med 

ordet “genus”. Det står för den kulturella skillnaden mellan kön istället för den biologiska. 

Något som i studien kommer att förklaras med hänvisning till Hirdmans genusteori 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).   

 

Producenter har en viss makt att styra de roller som framstår i tv. De kan välja ut och klippa 

ihop vissa delar framför andra. I en dokusåpa som Paradise hotel syns en frånvaro av 

programledare.  Frånvaron kan skapa en skenbild då producenterna  har makten att klippa 

ner programmet till den vinkling de vill ha (Andersson, 2001). Det här kan kopplas till 

gestaltningsteorin som argumenterar för att det alltid är vissa aspekter av verkligheten som 

framhävs i olika medierade material och aldrig verkligheten som helhet (Capella & Hall 

Jamieson, 1997). 

4.1. Hirdman om genus  

På 1980-talet lanserade den svenska professorn Yvonne Hirdman begreppet “genus” i Sverige 

(UR, 2004). Hirdman (1988) menar att genus inte är något som man föds med utan något 

som formas utav den samhälleliga kulturen. Att det finns “kontrakt” mellan de båda parterna 

för hur de ska vara. Kontrakt som sedan lever vidare i generationer. 

  

Vår uppfattning är att samhället formar genusstrukturerna. Det kan ses till exempel när man 

går in i en leksaksaffär och de olika sektionerna är anpassade efter könen. Flickornas del är 

rosa och fluffig medan pojkarnas är mörkblå och hård. Samtidigt anser vi också att individen 

har en egen vilja. Till exempel kan man ge en barbiedocka till en liten flicka, men det är 

hennes egen vilja som styr om hon gillar den eller inte. Samtidigt trycker samhället på 

“flickiga” saker mot flickor och det motsatta mot pojkar. Det gör att flickor och pojkar 

påverkas av den genusstruktur som finns i samhället.  

 

Genus är direktöversatt ifrån engelskans “gender”  och kan egentligen översättas som “socialt 

kön”. Detta kritiserar Hirdman (1988) och hävdar att ordet “socialt” bara sätter ett plagg på 

ett kön - att kvinnor ska bära klänning och män byxor. Hirdman (1988)menar att den rätta 

förklaringen för ordet genus hade kunnat vara “kulturellt kön”. Det för att ordet mer 

förklarar den uppfattning som människor har om vad som anses kvinnligt och manligt till 
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skillnad från den biologiska definitionen. Hon menar att det finns en underordnad 

ordningsstruktur som styr kvinnor och män in i ett genussystem (Hirdman, 2003). Att sätta 

människor och genus i fokus har blivit en bas för sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar. Hirdman (1988) talar även om att ordningsstrukturen säger att dikotomin, det 

som anses manligt och kvinnligt, inte ska blandas. Detta för att mannen och kvinnan ska ses 

som motsatser till varandra. Mannen står för hierarki och de normer som framställs. Vilket 

betyder att mannen anses stå högre än kvinnan. Systemet säger även att kvinnan får sträva 

efter att nå högre i hierarkin, det som anses manligt. Dock får inte mannen sträva lägre och 

det som anses kvinnligt. Mannen ska vara den starka och rationella, kvinnan den svaga och 

emotionella (Hirdman, 1988). Det här talar även teoretikern Connell (2008) om i sin teori 

om hegemonisk maskulinitet. Att män ska vara starka och modiga medan kvinnor ska vara 

svaga och nitiska, något som kommer ifrån den ursprungliga teorin om biologiskt kön 

(Hirdman, 2003). Hirdman(1988) hävdar att genom att förstå genussystemet och dess 

kontrakt skulle det kunna styras undan i strävan efter jämlikhet.   

 

Något som också innefattar genus, samt ligger till grund för vår studie, är objektifiering. 

Fredrickson och Roberts (1997) förklarar att det oftast är kvinnor som anses bli 

objektifierade. Den mer subtila värderingen görs genom att titta på kvinnans kropp. De 

hänvisar till Bartkys (1990) förklaring att en sexuell objektifiering är när en kvinnas 

kroppsdelar och sexuella funktioner skiljs från hennes kropp. De har gjort en analys där det 

också framkommer att kvinnor till en viss grad ser sig själva som objekt. De benämner det 

som “självobjektifiering” då kvinnorna själva vill behaga och få uppskattning genom att själva 

objektifiera sig. 

 

4.2. Gestaltningsteorin (Framing theory) 

Gestaltningsteorin (eng. Framing theory) är en relativt ny teori som ursprungligen kommer 

ifrån dagordningsteorin (eng. Agenda setting theory) med en psykologisk inriktning. Ordet 

frame betyder inramning, stomme och struktur och ligger till grund för den svenska 

versionen som kallas gestaltningsteorin. Den här teorin framfördes ursprungligen av 

sociologen Erwin Goffman (Goffman, 1974). Den är idealisk för visuell kommunikation då 

den är baserad på urvalet av verkligheten. Fotografer kan inte fånga hela världen på bild utan 

måste välja en del att fokusera på och eliminera det andra (Fahmy, Bock & Wanta, 2014). 

Alltså vad fotografen, och i studiens fall även producenterna bakom, väljer att “rama in”. 

Teorin utgår alltså ifrån att sändaren förstärker en del av verkligheten för att sedan få 

mottagaren att se ett visst perspektiv (Strömbäck, 2014).  
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Goffmans (1974) teori om framing handlade från början inte om medier, utan om ett 

sociologiskt perspektiv. Han menade att människan sätter olika ramverk på sin vardag för att 

sedan sortera ut det som hon anser är meningsfullt i allt den hon tar in. Goffman (1974) 

genomförde en etnografisk analys där fokuset var människors reaktioner och agerande i sin 

omgivning. Han delade in ramverken i två olika fack. Det första var “naturellt ramverk” som 

han förklarar som oorienterat och icke direkt utan snarare psykiskt. Det andra nämner han 

som ”socialt ramverk” där människan genom undermedveten bakgrundsfakta kan förstå 

olika fokus och själv kontrollera sin kommunikation och intaget av den dagliga “datan”. 

Det var bland annat Robert Entman (1993) som utvecklade Goffmans teori om framing och 

gestaltning till medieforskningen. Entman (1993) menade precis som Goffman påstod att 

människor väljer ut det intressanta i sin vardag, väljer mediesändarna ut vad som anses 

intressant för mottagaren. Jesper Strömbäck (2009) menar att man kan dela in 

gestaltningsteorin i olika varianter beroende på vad det är som ska undersökas. En variant av 

teorin är att medierna genom sitt maktcentra styr hur verkligheten gestaltas, medan en 

annan variant menar att medierna konkurrerar om mottagarnas uppmärksamhet och därför 

måste begränsa verkligheten genom urval. Detta gör att verkligheten som tittarna tror att de 

ser i Paradise hotel blir medierad. Teorin kan appliceras på hur männen och kvinnorna 

gestaltas i Paradise hotel 2014 genom att tv-producenterna framhäver det som de tycker är 

väsentligt. Tv-producenterna skapar den del av verkligheten som de tror tilltalar mottagarna. 

Dramaturgi och kameravinklar är något som hade kunnat analyserats i programmet. Men då 

programmet består till mestadel av dolda och fasta kameror är det ej applicerbart att 

analysera kameravinklar. Därför är studien baserad på de dialoger som framkommer i 

programmet då det är dessa som sticker ut och som i hög grad styr inte bara innehållet i 

respektive avsnitt utan också den genusdiskurs som ramas in och framhävs. 
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5. Material och metod  

I det här kapitlet beskrivs studiens utvalda material, samt vilken metod som använts för att 

analysera detta. Den tillämpade metoden för studien är Frame analysis där specifika ramverk 

utvinns ur programmet. Då vi tolkar de ramar vi menar är mest betydelsebärande i materialet 

har det en hermeneutisk utgångspunkt.  

 

5.1. Urval 

Materialet i studien är hämtat ifrån “halloweenveckan” i Paradise hotel 2014. En vecka i 

Paradise hotel består utav tre avsnitt som kretsar kring ett visst tema, i studiens fall 

halloween. De tre avsnitten sändes den 27, 28 respektive 29 oktober 2014 på TV3 samt 

Viaplay. Avsnitten som analyserats är cirka 40 minuter långa vardera. Scener ur dokusåpan 

har valts ut baserat på relevans. Materialet är strategiskt utvalt då temaveckan befinner sig i 

mitten av säsongen. Deltagarna har då spenderat tillräckligt lång tid på hotellet, och lärt 

känna varandra tillräckligt för att vara bekväma framför kamerorna. De dialoger som 

förekommer om taktik i spelet har valts bort, då det inte säger någonting om hur männen och 

kvinnorna framställs. På grund av detta blev det sista avsnittet i veckan ett bortfall. 

Materialet togs del av sajten Viafree, en sida som ägs av företaget MTG och som även äger 

kanaler som till exempel Tv3, Tv6 samt Viasats kanaler (MTG Sverige, u.å.).  

 

5.2. Framing analysis  

Från Goffmans (1974) gestaltningsteori utvecklades även en analysmetod, Framing analysis. 

Metoden är uppbyggd på att få en förståelse för hur människor sätter ramar på händelser i 

vardagen. Denna metod har sedan utvecklats mot kommunikationsstudier. En av personerna 

som vinklade metoden mot media var Robert Entman (1993). Enligt honom handlar 

gestaltning om att välja ut och framställa. Han syftar på journalisternas sätt att definiera det 

underliggande budskapet, hur de väljer ut ämnen och hur de skapar en effekt av det. 

Metoden går ut på att hitta återkommande vinklar eller teman, så kallade ramverk. Dessa 

ramverk gör att man kan sätta ihop liknande event till en större helhet (Entman, 1993).  

Forskarna Nelson, Clawson och Oxley (1997) applicerade denna metod på nyhets-tv. De 

menar att nyheter kan rama in olika problem på ett sätt som gynnar en viss politik.  
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I denna studie kommer vi titta på återkommande ramverk kopplade till genus. Vi applicerar 

metoden på hur producenterna för Paradise hotel väljer att framställa männen och kvinnorna 

utifrån deras samtal om sex och kroppsliga attribut. Vi argumenterar för att de ramar som 

tydligast träder fram är de ramar som mest framgångsrikt kommunicerar med TV-tittarna i 

fråga om vad som kan anses vara manligt och vad som kan anses vara kvinnligt. 

 

5.3. Kritik 

Främst kvantitativa forskare har kritiserat kvalitativa metoder då de anser att resultaten 

bygger på forskarnas egna uppfattningar. De menar att det då är svårt att replikera en 

likadan undersökning, utan det är individuellt då forskaren själv är redskapet till 

datainsamlingen. Det som en kvalitativ forskare tycker är viktigt, kan anses mindre viktigt för 

en annan. Personerna som undersöks, i studiens fall deltagarna i Paradise hotel, och det som 

framkommer är beroende av forskarnas kön, ålder och personligheter. Det påverkas också av 

forskarnas sympatier och benägenheter. Resultaten som framkommer kan vara svåra att 

generalisera i större aspekter än den här studien (Ahrne & Svensson, 2015). Då vi båda är 90-

talister kan vi anses som unga, och har kanske därför en annan syn på materialet än vad en 

äldre generation hade haft.  

 

Ur den feministiska ståndspunktsteorin menas det att vår upplevelse av världen uppfattas 

olika beroende på vår sociala och kulturella placering, av karaktären hos våra “liv” och vår 

placering i det stora maktspelet (Kjörp, 2012). Eftersom vi är kvinnor anses vi då ligga under 

männen. På grund av detta kommer vår synvinkel bli beroende av vår placering i samhället 

enligt teorin.  
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6. Tidigare forskning 

6.1. Män och kvinnors framställning i reality-tv  

Genus är något som det har forskats mycket om. När det gäller genus och tv är det främst 

inom tv-reklam som forskning har utförts. Efter att reality-showerna blev allt mer populära, 

ökade även forskningen inom den genren.  

 

Jaqueline S. Anderson och Sharmila Pixy Ferris har i en studie från 2016 forskat kring frågan 

hur relationen mellan reality-tv och stereotypa framställningar ser ut i programmet Jersey 

Shore. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, tematisk kodning och studium av 

deltagarnas karaktärer, uppföranden och utseende kom de fram till att serien dominerades av 

männen. De kvinnliga deltagarna stod istället för det sexuella och emotionella. Det här var 

något som författarna till studien förväntat sig redan innan start och studien är en bekräftelse 

på att deras antaganden stämde.  

 

Författarna bakom studien hänvisar till att vid en forskning av den här typen måste hänsyn 

tas till den makt som producenterna har. De menar att de som ligger bakom programmet har 

makten att redigera så att det får den vinkling som tilltalar mest tittare. Det som åskådarna 

ser är inte alltid det som i verkligen har skett. Anderson och Ferris (2016) påpekar att deras 

resultat av de stereotypa könsrollerna kan vara något som producenterna redigerat fram för 

att få olika karaktärer. Med särskild tanke på studiens omfång anser ändå författarna att det 

finns en viss koppling mellan stereotypa könsroller och dokusåpor.  

 

De genusstrukturer som mest uppkommer i de forskningsstudier vi hittat fokuserar kvinnor. 

En författare forskare som har djupdykt och sammanställt resultat om hur kvinnor framställs 

i reality shower är Jennifer L. Pozner (2010). I sin bok Reality bites back från 2010 

argumenterar hon för att kvinnors framställning i realityshower är ett bakslag mot kvinnors 

rättigheter och sociala framsteg. Hon har i sin studie kommit fram till att kvinnor framställs 

som bitchiga, opålitliga, inkompetenta och ”gold diggers” (bara ute efter män som har 

pengar).  

Studien kan i viss mån kopplas till Paradise hotel. Dock var inte alla program uppbyggda med 

samma format.  
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I Anna Edins (2005)  studie Verklig underhållning. Dokusåpor, publik och kritik menar hon 

att iscensättningen av maskulinitet och femininitet är en central roll i dokusåpor. Reality-

programmen bygger på traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt, genusgränser 

och könsroller. De blir dock också förlöjligade och utmanade där könsrollerna också är 

iscensatta. Det är inte heller bara deltagarnas roller, utseenden, ageranden och handlingar 

som tas hänsyn till, utan också mediebolagens tankar och idéer över hur personerna ska 

framställas. 

 

I Ole Jacob Madsen och Svend Brinkmanns (2015) studie “Lost in Paradise: Paradise hotel 

and the Showcase of Shamelessness” tittar de närmre på tidigare studier om 

genuskategorisering. De uppmärksammade att dokusåporna ofta håller fast vid gamla 

strukturer snarare än att ge nya alternativ. De beskriver programmet som en spegel för 

samhällets marknadsbegär som objektifierar kroppar, utseenden och personligheter.  

 

6.2. Framing (gestaltning) och producenternas roll i reality-TV  

Eftersom Paradise hotel är ett program med kameror som filmar 24 timmar om dygnet och 

sedan klipps ner till avsnitt, är producenternas roll en viktig del i framställningen av 

programmet.  I Hultén och Lundbergs (2011) c-uppsats intervjuades några av deltagarna från 

Paradise hotel om de ansåg att de framställdes på ett rättvist sätt. Intervjupersonen Mathilda 

svarade att hon var en ihopklippt person i programmet. Hon gav ett exempel på när hon hade 

haft ett bråk med en person i cirka 20 minuter och att det enda som visades var delen där hon 

står och skriker i upptrappningen av bråket. Därför fick publiken aldrig se hela händelsen 

utan bara när hon står och skriker och framstår som “dum i huvudet”.  En annan deltagare 

vid namn Anders tycker istället att han blivit oförtjänt bra framställd. Deltagarna i studien 

hade delade meningar om produktionen var rättvist framställd eller inte. Något som samtliga 

deltagare i studien dock var överens om var det faktum att produktionen gav dem roller i 

redigeringen som i de flesta fall var ofrivilliga.  

 

När det gäller gestaltning av individer och genus i reality-tv hittade vi inte mycket tidigare 

forskning. Däremot finns det en del kopplat mot journalistik och politik, vilket är naturligt då 

gestaltningsteorin främst är riktad mot skrivande journalistik.  

 

6.3. Språk och genus  

Tidigare forskning om språk och genus handlade mest om biologiska förklaringar som 

ignorerade faktumet att män och kvinnor hade olika sociala positioner och roller i samhället. 
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Sexismen i språkbruket porträtterar kvinnor som sexobjekt där de blir bedömda genom deras 

utseende snarare än deras intellekt eller kapacitet. Språket har förändrats med tiden och 

kvinnors synlighet har blivit bättre.  

 

Chit Cheung Matthew Sung (2013) har studerat huruvida två kvinnor och två män, i den 

amerikanska reality showen “The Apprentice”, använder språket som ett ledarskap. 

Forskaren menar att genus är en social konstruktion, något som vi gör. Hen hänvisar till 

Ochs’ (1992) tankar om genus och hur det är sammankopplat med språket. Till exempel 

anses maskulint språk vara mer dominant och utmanande än feminint som anses vara mer 

mjukt i sättet. Sung (2013) menar att för att kunna “leda” något behövs kommunikation. Män 

kommunicerar då på ett mer maktfullt och dominerande sätt än kvinnorna som fokuserar 

mer på supportande och omtänksamt ledarskap.  

 

I sin analys lät sig Sung (2013) analysera de två grupperna som skapades i serien. Grupperna 

var indelade med män och kvinnor var för sig. Deras interaktioner med varandra har sedan 

analyserats för att se om de stämmer överens med teorin om hur de kommunicerar. 

Resultatet av forskningen bekräftar att interaktionen mellan deltagarna i programmet 

stämmer överens med de traditionella förväntningarna. Männen använder maskulina talsätt 

för att utforma ledarskap och kvinnorna typiska feminina diskurser. Sung (2013) påstår även 

att skapandet av de likkönade grupperna kan ha påverkat deras språk annorlunda gentemot 

om grupperna bestått av blandade kön. Forskaren påstår att det därför kan vara så att 

grupperna blir konstruerade på detta vis i realityshowen. Detta för att få fram just de 

stereotypa könsrollerna.  
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7. Analys 

Den här delen består av analyser av de dialoger vi valt ut (se kapitel 5.1).   

7.1. Analysschema 

Studiens analysschema utgår ifrån metoden Framing analysis. Analysschemat är uppbyggt på 

centrala begrepp i Hirdmans (1988) genusteori, som studien är baserad på, nämligen sexism, 

dominant, undergiven, maskulin, feminin, kontrast, liknelse, metafor, norm, ironi, bildspråk, 

passivitet, hegemoni, narcissism och objektifiering. Då språket är maktbärande kan 

kommunikationen mellan deltagarna leda till att de förstärker varandras åsikter och 

värderingar (Hultgren, 2013). Deltagarna anpassar sitt språk efter sin egen identitet sitt eget 

perspektiv på samtalsämnena i programmet (Moberg, 2010). Sedan är det producenterna 

som väljer på vilket sätt de framställs.   

 

Vi har valt ut dialoger som är uppenbart genusrelaterade. De utvalda dialogerna har sedan 

analyserats med hjälp av de begrepp som vi valt för studien. Därigenom kan vi utvinna 

dialogernas mest frekventa ramar. 

 

Resultatet av analysen kommer att presenteras i kapitel 8. En modell över analysschemat 

återfinns som bilaga.  

 

7.2. Producenternas roll i analysen  

Producenterna bakom Paradise hotel har en stor roll för hur personer och situationer 

gestaltas. En fotograf kan inte fånga allting på bild och den kan inte heller låta allting vara 

med i programmet. Därför måste producenterna välja en del att fokusera på och sedan 

eliminera övrigt (Fahmy, Bock & Wanta, 2014).  De förstärker alltså en del av verkligheten för 

att mottagaren ska få ett visst perspektiv på händelsen. Med andra ord: de sätter ramar. Ett 

perspektiv som producenterna själva kan välja att skapa genom att klippa in tidigare 

intervjudelar och sekvenser och sätta de på en annan del i programmet (Strömbäck, 2014). 

Enligt Edin (2005) är Reality-tv konservativa när det gäller hur män och kvinnor ska 

framställas i tv. De väljer ofta att bibehålla den genusordning som till exempel Hirdman 

(1988) och Connell (2008) syftar på. Enligt författaren ska männen vara fysiskt starka och 

dominanta, medan kvinnorna nitiska och acceptera ojämlikheter mellan kön. Producenternas 

sätt att framställa deltagarna och händelserna påverkar hur tittarna uppfattar dem 

(Millerson, 2016). En situation kan ha sett annorlunda ut i verkligheten än den som vi har 

sett i programmet. Producenterna har i uppdrag att skapa ett attraktivt program som lockar 
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tittarna säsong efter säsong, vilket gör att producenterna måste bygga upp programmet på ett 

intressant sätt (Holmes & Jermyn, 2004). En konstruerad genusordning som, oavsett om den 

överens stämmer med verklighetens genusordning eller inte, utgör en lockelse. 

7.3. Analysdel  

Halloweenveckan har börjat. Två tidigare deltagare som åkt ut har kommit tillbaka till 

programmet.  

 

7.3.1. Sekvens 1: Tillitsproblem mellan Calle och Paow  

 

 

Deltagarna Kristian och Calle ligger vid poolen. De diskuterar Calles partner, Paows, 

beteende.  

Calle: Paow flippade igår.  

Kristian: Hon vill ju bara vara med dig. Förstör inte det här nu för hon vill ju bara vara 

med dig.  

Calle: Men hon är så osexig när hon vis... flashar tuttarna och hånglar med dig, Smail, Ylva 

asså aaaah vad äckligt det är.  

Kristian: Asså kolla Calle då låter jag henne vara helt.. på riktigt. För jag känner bara att 

det kommer inte gå om du känner sådär.  

Calle: Nej men asså åhh, varför ska jag ens vara med henne?  

Kristian: Hon gör det ju bara på skoj.  

Calle: Jag ska snacka med henne.  
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Kristian: Men va? 

 

Calle antyder att han tycker det är osexigt när Paow visar brösten och har intim kontakt med 

andra deltagare. Det är något som gör att han verkar kontrollerande och dominant. Detta kan 

kopplas till hegemoni och att ha makten att vara överordnad kvinnan han för tillfället är med 

(Connell, 2008). Det gör också att det framstår som att han står för bilden av att kvinnor ska 

vara ”rena” när det kommer till intim kontakt (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001).  

 

Calle gestaltas som en person som är sårbar, men samtidigt är sur för att hans partner inte 

följer de normer han vill att hon ska följa. Kristian får rollen som den som försvarar Paow och 

menar att det är Calle som är den som är överkänslig. Händelsestyrda samtal kan göra att 

personer som har samma åsikter bildar grupper och skapar omedvetna normer över hur man 

ska vara (Hultgren, 2013). Då normen i detta sammanhang är att de flesta i programmet 

hånglar och pussas med varandra under fester, blir Calle den som står utanför. På så sätt 

framställs inte Calle som den dominanta i situationen och hans manlighet blir därför 

förminskad (Connell, 2008). Istället är det hans feminina och sårbara sida som träder fram.   

 

 

Efter konversationen mellan Calle och Kristian kommer en intervjudel där Calle förklarar 

sina känslor om situationen. 

 

Calle: Jag själv skulle aldrig gå runt och hångla med en annan tjej om jag hade en stabil 

partner, där vi hade någon connection, aldrig i livet.  
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Det förefaller av Calles kommentar som om han tycker att en kvinna ska hålla fast vid en 

partner i spelet. Detta kan kopplas till det Connell (2008) påstår om den hegemoniska 

genusstrukturen. Att mannen ska stå högre än kvinnan. Han framställer sig själv som ett gott 

exempel. Detta genom att få Paows betende att framstå som negativt och samtidigt hänvisa 

till att han aldrig skulle göra det själv. Detta gör så att han skapar kontraster mellan sitt och 

hennes beteende. Enligt Hirdmans genusteori (1988) ska kvinnor vara svaga och emotionella. 

Paow ska då följa den feminina föreställningen som samarbetsvillig och ta lite plats i publika 

samtal (Mills & Mullany, 2011). I det här fallet syftat mot att ta mindre plats under fester och 

ge honom sin uppmärksamhet istället.  

 

 

 

Efter intervjudelen klipps programmet till en sekvens där Calle och Paow samtalar om 

gårdagen.  

 

Calle: Sov du hos Kristian eller?  

Paow: Nej jag sov hos Jasse.  

Calle: Du var lack igår va?  

Paow: Jag var bara jävligt full bara. Men att jag hånglade igår det var ju bara sånt här 

discohångel. Det är ju bara roligt.  

Calle: Ja, jag vet asså…  

Paow: Det gjorde ju du också, det betyder verkligen ingenting asså.. Det är ju bara en rolig 

grej . 

Calle: Ja, jag fattar.  
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Paow: Så det är lugnt.  

 

I konversationen framställs Calle som den feminina parten genom att ge indirekta och 

samarbetsvilliga svar till Paows uttryck (Mills & Mullany, 2011). Genom att säga “Ja, jag vet 

asså” och “Ja, jag fattar” framträder han som känslosam och ovillig till att göra Paow arg över 

situationen. Paow framställs istället som mer maskulin genom att hon direkt förklarar sin 

åsikt om situationen. Hon vågar ta konfrontationen som Calle ställer mot henne och 

dominerar också samtalet (Mills & Mullany, 2011).  

 

Det framkommer i konversationen att även Calle har haft intim kontakt med andra deltagare 

under samma kväll. Det visar att han tycker det är okej för honom att ha intim kontakt med 

andra, men inte att hans partner har det. Även här tyder det på att Calle står fast vid det han  

anser om att kvinnor inte ska vara med flera personer (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 

2001). 

 

Detta visar ett exempel på ett händelsestyrt samtal med värderingar, något som är vanligt i 

vår vardag. Den här formen av kommunikation som produktionen valt att belysa kan göra att 

deltagarna stärker sin övertygelse och påverkar tittarnas värderingar (Hultgren, 2013). 

 

Situationen går även att koppla till Bo Sigrell och Lena Teurnells (2011) resonemang om 

narcissism där de förklarar att den narcissistiska avskyr känslan av att inte duga. Något som 

verkar stämma överens med Calles passivitet i samtalet. Han verkar vilja vara den som står i 

centrum för Paow.  
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Efter samtalet kommer ytterligare en intervjudel med Calle. 

 

Calle: Jag vet faktiskt inte själv riktigt hur det är mellan mig och Paulina (reds. anm. 

Paow). Jag vet att jag är ganska avvaktande såhär på henne. Hon känner av det. Jag vet 

inte riktigt.  

 

Calle uttrycker i intervjudelen en osäkerhet över situationen mellan honom och Paow. Att 

han förklarar att det är något som Paow känner av kan vara ett tecken på att han har lärt 

känna sin partner väl och kan läsa av henne. En maskulin person är direkt och vågar att ta 

konfrontationer (Mills & Mullany, 2011). Men Calle framställs istället som rädd för 

konfrontation i detta sammahang och avvaktar.  

 

 

 

Calles intervjudel klipps sedan direkt till en intervjudel med Paow.  

 

Paow: Jag älskar att hångla och kramas och pussas, jag tycker det sprider kärlek. Men han 

vill väl ha en liten timid flicka som sitter i ett hörn och ba [snörper ihop munnen, knyter 

ihop händerna och håller de under hakan] … Sorry, I'm not that girl. Så jag är inte hans 

drömtjej, abso..absolut inte.  

 

Genom att på ett uttrycksfullt sätt förklara sin egen åsikt över situationen gestaltas Paow som 

väldigt frispråkig i sitt tal. Genom att producenterna väljer att låta Paow få förklara sina 
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handlingar framstår hon som öppensinnad. Sättet som Paow pratar på gör att tittarna får en 

gestaltad bild över hur hon är som person (Ahlsen & Allwood, 2010). Genom att kommentera 

att Calle vill ha en “liten timid flicka som sitter  i ett hörn” framställs hon som beslutsam  

med högt självförtroende. Detta är även ett tecken på dominans (Disc insights, u.å.).  

 

 

 

 

7.3.2.  Smail ger komplimanger till Michelle 

 

 

Smail: Du vet i och med att du har så ljusa ögon och ditt mörka hår. 

Michelle: * Viskande* Jättefint eller hur.  

Smail: Så blir det en fin kombination. 

Michelle: Aaaa.  

Smail: “Fint eller hur” [härmar Michelle]… asså du är rätt van. 

Michelle: Vadå, Jag är van att höra sånt? 

Smail: Du gillar bekräftelse, du är så bekräftelsekåt.  

 

Smail försöker charma Michelle genom att beskriva hennes yttre attribut på ett positivt och 

sensuellt sätt. Sekvensen visar att Smail väljer att objektifiera henne genom endast beskriva 

hennes ögon och hår (Fredrickson & Roberts, 1997). Det verkar som att Michelles intellekt 

och sättet hon är på inte intresserar Smail i stunden. Smail framstår som dominant då han 
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försöker påverka Michelles känslor. Istället för att endast säga att hon är fin beskriver han 

utförligt vad han anser är fint med hennes utseende. Michelle tar dock över situationen 

genom att tydligt visa att hon är van vid den här typen av uppmärksamhet. Michelle väljer 

sedan att avbryta Smail innan han kommer till punkt. Tecken på maskulinitet brukar vara att 

mannen avbryter personen den talar med, medan här framställs omvända roller (Mills & 

Mullany, 2011). 

 

Känslan är att Smail känner sig förnedrad då hans komplimanger inte ger ett övertag. Därför 

försöker han ta tillbaka den dominanta rollen genom att vända hennes respons till något 

negativt (Disc insights, u.å.). Den här dialogen visar  att objektifiering av varandra är något 

som framställs i programmet (Fredrickson & Roberts, 1997).  

 

7.3.3.  Saga och Ylva för konversation om könsorgan och andra 

deltagare  

 

 

De tidigare deltagarna Saga och Kian är tillbaka i spelet. Under kvällens fest går Ylva och 

Saga iväg och pratar.  

 

Ylva: Okej, jag får ligga nu det är jävligt nice men asså friendship överväger för min del 

asså.  

Saga: Same. 

Ylva: Jag måste kissa jag dör.  
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Saga: Do so. 

Ylva: Jag måste egentligen raka my fucking fiffi. Asså, asså, det är bara stubbigt du vet. 

Men ändå jag kommer ju ligga ikväll så det hade varit nice att göra det. Åhhhh, jag 

kommer få ligga ikväll fan vad nice. Fan vad synd att inte Kians kuk är stor. Men asså, jag 

gillar ändå big dicks. Meeen… 

Saga börjar sjunga: I love big dicks and I cannot lie…  

Ylva fyller i kör: You motherfucker can't deny.  

 

I den här dialogen framförs det att Ylva formar sitt utseende och yttre attribut på grund av 

hennes framtida sexuella kontakt med det motsatta könet. Detta säger något om hur 

programmet framställer kvinnornas syn på vad som är normativt gällande utseende vid 

sexuell kontakt. Det går att koppla med kvinnans renhet där kroppslig behåring kan framstå 

som orent eller ohygieniskt (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001). Om det sedan är 

något hon gör för sin egen njutning eller för mannens njutning och ideal är oklart.  

 

Enligt Hulter (2004) söker kvinnor i första hand efter närhet, ömhet och gemenskap. Hon 

menar att kvinnor har svårt att slappna av och njuta av en sexuell samvaro. De längtar inte 

efter penetrationen av en penis utan snarare närheten av en man. Situationen framställer 

något helt annat. Det framstår som att Ylva längtar efter den sexuella kontakten genom sina 

uttryck om hur kvällen kommer att sluta.  

 

Sekvensen både motsäger och bekräftar genusteorin. Ylva framställs som någon som har 

förmågan att dominera sin egen sexuella framtid. Samtidigt förklarar hon att hon föredrar 

stora könsorgan, och säger att Kians är väldigt liten. Det gör att hon förminskar Kians 

manlighet och bekräftar myten om att kvinnor vill ha stora könsorgan vid sexuell kontakt. 

Det visar också på att hon kan se det som normativt att storleken har betydelse i den sexuella 

akten.  

 

Tankar om att “storleken har betydelse” är en oro som många killar har (Forssberg, 2004). 

Det framstår här som att Ylva objektifierar mannen. Detta på grund av hur hon pratar om 

Kians penis, istället för hans sexuella prestation. Detta motstrider den objektifiering som 

Fredrickson och Roberts (1997) hävdar oftast är riktad mot kvinnor. Ylva skildras som 

dominant genom att hon är målmedveten med hur kvällen ska sluta (Disc insights, u.å.). 

 

7.3.4. 7.1.4 Smail öppnar upp sig för Michelle  
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Smail: Seriöst jag är jag är faktiskt egentligen är jag väldigt kall. Jag är det som person, 

men varje gång jag är med dig varje gång du kollar på mig och du skrattar och du ler. Så 

känner jag bara alltså shit alltså du vet. Jag vill egentligen inte blanda in något sånt här, 

men det är svårt. Alltså jag verkligen, alltså jag känner att du är min typ. Det är du 

verkligen.  

Michelle: Vet du hur glad jag blir när du säger sådär eller?  

Smail: Men seriöst, om du och jag verkligen lärde känna varandra så tror jag faktiskt att vi 

hade klickat jävligt bra.  

Michelle: Jag tycker redan vi klickar jävligt bra.  

 

Smail öppnar upp sig för Michelle vilket får honom att framstå som känslosam. Smail känns i 

situationen som dominant då han är beslutsam och upplevs ha högt självförtroende i sin 

förklaring. Samtidigt framställs hans komplimanger till Michelle på ett feminint sätt genom 

att han på ett öppet och känslosamt sätt förklarar att hon är hans typ (Mills & Millany, 2011).  

Responsen som Michelle ger betraktas i situationen feminin då hon gestaltas som 

samarbetsvillig till hans komplimanger och ge uppmuntrande svar istället för att stöta bort 

dem genom att säga till exempel “nej, det tror jag inte”.  
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Efter inslaget kommer en tillbakablick på tidigare avsnitt där Smail säger:  

Hon Michelle är helt blåst ju. Riktigt korkad.  

 

Produktionen har här valt att klippa in en sekvens från tidigare där Smail på ett nedlåtande 

sätt uttrycker sig om att han anser att Michelle är “ riktigt korkad”. Detta kan inte kopplas till 

situationen då Smails åsikter kan ha ändrats med tiden. Han framställs som dominant med 

högt självförtroende i sitt uttryck, samt falsk (Disc insights, u.å.).  

 

Smails uttalande om Michelle kan också kopplas till hur han vill övertyga de andra killarna 

vid poolen och få deras medhåll. Det här kan vara ett tecken på narcissism då han söker 

beundran hos killarna (Sigrell & Teurnell, 2011).  

 

Inslaget fortsätter med att Michelle och Smail pratar.  

Michelle: Men det är jättekul att du säger så jag blir typ glad på riktigt.  

Smail: Jag menar allvar. För att jag tror att, för jag känner att av alla tjejer här inne så är 

det dig jag vill lära känna bäst. Det är dig jag dras till mest.  

Michelle: Aww, då kommer jag att vara kvar ett tag till förhoppningsvis. 

Smail: Jag hoppas det.  

 

Michelle fortsätter att framställas som feminin genom att hon på ett uppmuntrande sätt 

bekräftar det som Smail säger (Mills & Millany, 2011). Smail fortsätter att ses som den  

dominanta i samtalet och förstärker sina påståenden. Detta förmodligen för att få Michelle 
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att känna sig speciell, något som han förklarar genom att förtydliga att det är just henne han 

dras till mest. Michelle svarar då på ett självsäkert och mer dominerande sätt än tidigare att 

hon förhoppningsvis kommer att vara kvar ett tag till i spelet (Disc insights, u.å.). 

 

Inslaget går över till en intervjudel med Smail där han uttrycker hur han känner.  

 

 

 

Smail: Det har ju gått några dagar nu och jag börjar känna av att jag, att jag känner att 

jag  måste fan ligga snart.  Det är, så det kommer, jag kommer ju ta den första bästa snart. 

 

Det här är ett tydligt exempel på hur delar som klipps ihop gestaltar bilden av Smail och hans 

manlighet. Genom att klippa in en del där han säger att han “måste få ligga snart” verkar det 

som att han endast pratar med Michelle för att få ha samlag. Detta gör att han framstår som 

manlig genom att vara målinriktad på att få ha sex och hon som lättlurad (Mills & Mullany, 

2011). Det han uttrycker behöver inte syfta på samtalet med Michelle. Delen kan syfta på ett 

annat sammanhang där Michelle inte är en del av samtalet. Producenterna väljer istället att 

gestalta Smail som dominant och Michelle som undergiven. Detta genom att göra honom till 

den starka och målinriktade medan Michelle tar lite plats och ger uppmuntrande feedback 

(Mills & Mullany, 2011). Det verkar som att Smail i intervjudelen har ett behov som inte 

eftersträvar en känslosam relation utan det är istället kvinnokroppen som lockar honom 

(Hulter, 2004).  
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7.3.5.  Saga, Kristian och Smail diskuterar om vem som Saga ska 

vara med 

 

 

Under kvällens halloweenfest uppstår en diskussion mellan de tre deltagarna Saga, Kristian 

och Smail.  Sekvensen börjar med en livebild där Kristian uppmanar Saga genom att säga:  

Okej så du får välja, Smail eller mig. 

Saga: Lägg av, vadå? 

Kristian: Jo, men vi kan säga att.. 

Saga: Men vad? Du jag har sagt såhär…  

Smail: Varför, varför behöver hon välja? 

Kristian: Jo, men hon måste välja.. 

Saga: Men nej varför? Nej, nej, nej, vad? Vad ska jag välja?  

Kristian: Vadå, så du gillar inte någon av oss eller gillar du bara Smail? 

Saga: Asså nej, ingenting. 

Kristian: Okej, aja.. 

Smail: Okej, om det är det du känner.  

 

I den här dialogen uppmanar Kristian Saga till att ta ett beslut. Det gör att Kristian i 

situationen framställs som dominant och målmedveten om att få Saga att välja mellan 

honom och Smail (Disc insights, u.å.). Samtidigt verkar Saga dominant i sig, eftersom det är 

hon som har makten över hur händelseförloppet kommer att gå tillväga. Genom att inte 

framföra sina åsikter tycks Smail vara passiv i väntan på Sagas beslut (Ydrén. u.å.).  
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Sekvensen övergår sedan till en intervjudel med Saga som kommenterar situationen.  

Saga: Jag har lovat Smail ett ligg, nej.. Nej men Smail står på min eh.. “to do-lista” . Så det 

blir att “to do” him.  

 

Saga använder ett bildspråk genom att skapa den visuella bilden av en “checklista” som 

bockas av, där Smails namn står. På så sätt fortsätter hon att framstå som dominant och stark 

i sin position, där hon har makten att slutföra listan (Disc insights, u.å.). Hon framställs som 

maskulin då hon talar i klarspråk, vågar ta konfrontationerna och visar sig tävlingsinriktad 

med målet att ha samlag med Smail. Hon framställs samtidigt som självstyrande genom att 

inte låta Kristian påverka hennes beslut. Hennes målinriktning målar hon upp tydligt genom 

hennes användning av bildspråk. Vilket kan ses som okvinnligt med tanke på det svaga och 

emotionella beteende en kvinna anses ska ha enligt Hirdmans (1988) genussystem. 

Produktionen kan här har valt att avstå från annan information om situationen som de anser 

inte fyller den gestaltning de vill framhäva av Saga.  
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Intervjudelen fortsätter sedan med Saga, samtidigt som det syns en överblick av den 

föregående situationen.  

Smail: Blir du lack om hon vill det? Seriöst. 

Kristian: Nej, nej, det är väl upp till Saga. Hon får välja helt själv. Det är upp till henne. 

Kristian gestaltas som undergiven genom att medvetet låta Saga ta makten över situationen 

(Bundrant, 2015).  
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Intervjudelen fortsätter med att Saga säger: 

Jag gillar Kristian, men jag känner mig väldigt elak, men jag har faktiskt en sådan sida 

också. Vad tror han själv?  Att jag bara ska komma tillbaka som en liten hund för honom? 

Det kan han glömma.  

 

Saga fortsätter att framstå som dominerande och poängterar att hon är självständig. Kristian 

kan inte styra hennes beslut. Hon verkar också medveten om att det hon gör är elakt. Hon 

skapar sedan en liknelse med att hon inte “ska komma tillbaka till honom som en liten hund”.  

Liknelsen kan jämföras med att en liten hund kommer tillbaka när den behöver mat eller tak 

över huvudet efter en konflikt. Sagas beslutsamhet kan tolkas som att ingen kan styra henne 

utan att hon är självständig.  

 

 

 

Efter Sagas kommentar återgår sekvensen till situationen mellan Saga, Smail och Kristian.  

Kristian: Saga, kom igen nu, kan du säga vad fan du vill? Det är det, det är det minsta du 

kan begära.  

Saga: Ja, men kolla.. Jag älskar dig som fan.  

Kristian: Men..? Kör bara, jag tror jag är starkare än vad du tror. Men vad vill du, ska du 

inte säga vad du vill? 

Saga: Jag vill inte såra dig.  

Kristian: Men du vill…? 

Saga: Jag vill röka den här ciggen..  
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Kristian: Gud vad du är lame, [gör ljud med munnen]. Det var rätt lame asså, men okej kör 

då.  

Saga lämnar platsen och Kristian följer efter och fortsätter diskussionen.  

Kristian: Saga, Saga, det enda du behöver göra är att..  

Saga: Ja, men vänta där..  

Kristian: Fan vad lame du är. Smail, Saga har valt dig så det är bara att köra. Det är bara 

att köra.  

Smail: Är det bara att köra?  

Kristian: Ja, det är bara att köra. Hon sa det, bara “Jag vill inte såra dig”. Kör bara..  

 

Kristian fortsätter att framställas som undergiven då han låter Saga dominera som om hon 

hade en härskande roll. Han får det att verka som att det inte blir några större konsekvenser 

av hennes val, vilket underlättar för Saga. Detta bryter på den genusordning som Connell 

(2008) talar om när hen benämner att mannen står över kvinnan.   

 

 

Sekvensen går sedan över till en intervjudel där Kristian pratar om sina känslor kring 

situationen.  

Kristian: Jag känner det bara att Saga kom hem och jag hade sett fram emot att vara med 

henne. Men när hon gör så, det känns bara inte bra. Man försöker att inte bry sig, men man 

gör det ändå.  

Det framstår här som att Kristian har ett starkt band till Saga genom att han är avvaktande 

mot henne. Det gör att han verkar inta en undergiven position i deras relation. Han menar att 

han försöker att inte bry sig, men gör det ändå (Bundrant, 2015).   
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Diskussionen mellan Smail och Kristian om Saga fortsätter. Saga och Smail avviker sedan 

och Kristian pratar ut framför Paow och Calle.  

 

 

 

Kristian: Saga, jävla motherfucker lame ass. Hon är den lömskaste jävla idioten som finns 

här asså. Jag hoppas verkligen att hon blåser mig så jävla fett, så att jag får ta hennes 

namn och verkligen köra det i backen. Jag får stampa på det och gräva ner det så hårt så 

att hon aldrig kommer upp igen. Jag hoppas att hon blåser mig så hårt. Hon får spotta på 

mig och.. [gör ljud med munnen].  

 

Kristian fortsätter här att framstå som undergiven då produktionen valt att klippa in när han 

använder metaforer för att beskriva hur Saga trycker ner honom. Det kan vara så att han gör 

det för att försöka få med Paow och Calle på hans sida. Han gör det också extra högt och 

tydligt med betoningar mot att hon trycker ner honom för att hon ska höra hans frustration.  

 

Paow: Kolla, hon kommer.  

Kristian: Jag hoppas att det blir så. Jag hoppas att hon tar mitt namn och spottar på det så 

hårt och bara sparkar det i backen och bara begraver det i backen så hårt att.. Ah, tja Saga. 

Jag hoppas verkligen hon gör det, så hårt. [gör ljud med munnen]. Jag hoppas att hon gör 

det. Jag hoppas att hon gör det liksom. Jag hoppas att jag åker ut efter det här, jag hoppas 

att jag gör det.  
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Det gestaltas som att bildspråket han använder visar på att han vill att hon ska svika honom 

riktigt ordentligt så att han själv förstår hur illa hon behandlar honom. Kanske är det för att 

han medvetet lägger sig i den undergivna positionen, fast han egentligen inte vill vara där 

(Bundrant, 2015). Därför framstår han som känslosam och blödig. Något som inte stämmer 

överens med den typiska hegemoniska synen på män (Connell, 2008). 

 

Kvinnan i sammanhanget gestaltas inte som att hon är ute efter närhet och gemenskap, utan 

snarare penetration av en penis. Detta är något som motsäger Hulters (2004) slutsatser om 

kvinnors relation till sex. Hon har samtidigt ett val att vara med Kristian som hon redan har 

haft en sexuell relation med. Här tar istället hennes sexuella begär mot en ny partner över, 

där hennes längtan efter Smail väger starkare än den trygga partnern hon redan har. Vi 

upplever att situationen mellan Saga och Kristian visar på tydligt omvända roller över den 

generella bilden över hur en man och en kvinna ska vara.  

 

7.4. Del 2 i Halloweenveckan 

7.4.1. Saga och Smail har sex och Kristian är uppriven  

 

Intervjudel med Saga efter att hon har haft sex med Smail. 

Saga: Jag har bockat av Smail från min lista. Vi bestämde oss för att ligga. Jag tänkte att 

min hand har fem fingrar, så det fattas liksom en. Vi ska komma dit tänkte jag… nej men… 

Jag har legat med Kristian, Chris, Smail…. Vem fan har jag legat med?... Och Calle! Just 

det! Calle, Kristian, Smail och Chris.  
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I denna sekvensen har produktionen valt att klippa in en intervjudel där Saga väljer att 

använda sig av metaforer, det vill säga att hon byter ut begrepp mot något som inte hör 

hemma i sammanhanget. Hon uttrycker sig på ett bildligt sätt för att beskriva att hon har 

“bockat” av Smail från sin “lista”. Hon förtydligar detta genom att hålla upp sin hand och 

gestikulera samtidigt som hon förklarar att det saknas en person för att hon ska kunna hålla 

upp alla fem fingrar. Genom att räkna upp de personer i programmet som hon har haft 

samlag med framställs det som att hon har ett starkt självförtroende, vilket gör henne 

dominant i sekvensen (Disc insights, u.å.). Hon verkar fast beslutsam om att nå sitt mål om 

att ha samlag med fem olika personer innan programmets slut, något som också gör att en 

maskulin sida framställs hos Saga (Mills & Mullany, 2011). Det gestaltas därmed som att Saga 

bryter mot den generalisering som Hulter (2004) gör där det påstås att kvinnors njutning 

hamnar längre ner på listan.  

 

Den starka målmedvetenhet om sitt samlagsbehov som Saga år personifiera bryter mot den 

“psykoform”, vilka attityder som är lämpliga för det kvinnliga könet, som Colley (1959) talar 

om. Giddens (1995) säger att att människan nuförtiden har en större möjlighet att välja 

partner och experimentera sexuellt med dem, något som Saga här förklarar att hon valt att 

göra.  

 

Smail kommenterar sexet med Saga i en intervjudel.  

Smail: Det var lite taktiskt att ligga med Saga men det var dels jävligt kul att bara reta upp 

Kristian lite. Sen har jag faktiskt, sen har jag faktiskt varit jävligt sugen på henne också. 

Jag tycker hon är en av dem tjejerna som är snyggast här i huset, utan tvekan.  

 

Smail berättar här att det fanns en baktanke om spelet i hans samlag med Saga. Han 

framställs här som dominant samt att han upplever en njutning av att ha retat upp Kristian, 

som anses mer sårbar i situationen (Disc insights, u.å.). Smail uppfattas som nöjd och 

dominerande då han “vann” över Kristian. Han förklarar sedan att han har varit intresserad 

av henne ett tag under programmets gång och att det framförallt är hennes ytliga attribut 

som lockar honom sexuellt (Hulter, 2004). Därmed objektifierar han Saga då han endast 

beskriver hennes utseende istället för hennes intellekt (Connell, 2008).   
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Kristian kommenterar situationen mellan Saga och Smail i intervjudel.  

Kristian: Saga kom hem igår liksom och jag hade sett fram emot att vara med henne men 

hon går och lägger sig med Smail liksom. Det känns inte så jävla bra, det gör det inte.  

[Visar bilder från gårdagens händelse] 

Kristian: Jag känner ändå såhär jag bryr mig om henne, jag tycker om henne och när hon 

gör så det känns bara inte bra. Man försöker inte bry sig men man gör det ändå.  

 

Kristian förklarar sina känslor för Saga vilket gör att han framstår som sårbar. Genom att 

betona att det är Smail som Saga väljer, framställs det som att han automatiskt intar en 

undergiven position (Bundrant, 2015). Saga framställs då som den dominanta då hon visar 

en beslutsamhet som påverkar Kristian (Disc insights, u.å.). Ännu en gång visar detta på 

omvända genusroller som Hirdman (1988) talar om.  

 

Sekvensen övergår sedan till diskussion mellan Calle och Kristian.  

Calle: Du tar väl inte tillbaka henne nu? 

Kristian: Va?  

Calle: Du tar väl inte tillbaka henne nu? Då blir jag fan lack.  

Kristian: Jag gör exakt vad jag vill.  

 

Kristian lockas av Saga och trots att de båda killarna har delade meningar om situationen så 

anser båda att de vill ha en fast partner i spelet (Hulter, 2004). Kristian verkar som den 

dominanta i konversationen då han förklarar att Calle inte kan påverka honom i hans beslut, 
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utan att han gör exakt som han själv vill (Disc insights, u.å.). Kristian visar här på att han är 

en man som kan stå upprätt i alla situationer (Ekenstam, 1999).  

 

Saga och Kristian börjar att diskutera gårdagens händelse. Eftersom situationen är väldigt 

utdragen och upprepande har vi valt att bortse från delar av diskussionen. Efter samtalet 

kommer två olika intervjudelar med personerna.  

Kristian: Jag har förlåtit Saga. Jag har faktiskt gjort det. Även fast det hon gjorde igår var 

jävligt dumt. Sååå asså, jag vet inte, jag tycker den relationen vi har är starkare än en sån 

grej. Det är så jag känner i alla fall.  

 

Kristian visar upp en feminin sida genom att han är samarbetsvillig med Saga. Han tycker det 

som hon har gjort är fel men det framstår som att han har väldigt starka känslor för henne. 

På grund av det väljer han att han att förlåta henne (Mills & Mullany, 2011). Undertonen i 

Kristians intervjudel kan tolkas som att hans tankar är att en kvinna inte ska vara med flera 

män, då hon kan definieras som en “slampa” (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001) . 

Kristian anser trots det här att hans relation med Saga är starkare än så, vilket också gör att 

han kan ses som undergiven när han väljer att ta tillbaka henne (Bundrant, 2015).  

 

 

 

Saga: Jag vet inte hur jag ska göra för att få tillbaka Kristians förtroende till en början. Sen 

när han kommer i min hand då ska jag bara... [tar upp handen och gör en gest som syftar 

mot att fånga/klämma honom]. Gotcha!  
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I denna sekvens tycks Saga ha en helt annan syn på situationen Kristian. Enligt henne så har 

hon inte fått tillbaka Kristians förtroende, vilket verkar ha skapat en osäkerhet hos henne. 

Den här intervjudelen med Saga kan dock ha gjorts innan de blev sams igen och hennes 

känslor angående händelsen kan därmed ha förändrats tills Kristians intervjudel.  

 

Samtidigt väljer hon att använda en metafor tillsammans med en bildlig gest för att hon ska 

fånga Kristian i sin hand igen. Detta gör hon genom att hålla upp sin hand och klämmer 

sedan ihop den samtidigt som hon beslutsamt säger “Gotcha!”. Hon framstår då som 

målvetenheten om att lyckas.  

 

7.4.2. Paow och Saga diskuterar Saga och Smails samlag 

 

 Paow och Saga diskuterar det samlag som Saga haft med Smail. 

Paow: Var Smail bra?  

Saga: Ja, faktiskt.  

Paow: Jättebra? Bäst här inne?  

Saga: Asså, han har ju bra kuk liksom. Alltså, han har det. Ja, men det var ju kanske inte 

världens bästa beslut jag tog om jag ska vara helt ärlig.  

 

När Saga och Paow pratar om samlaget är det Smails storlek på könsorgan som kommer upp 

i diskussion. I sekvensen objektifierar  de honom och styrker de tankar som Forssberg (2004) 

har om att tjejer trånar efter killar som har stora penisar. Objektifieringen sker genom att 
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bedöma Smail efter hans kroppsliga attribut istället för hans sätt att vara.  Detta motstrider 

återigen den objektifiering som Fredrickson och Roberts (1997) hävdar oftast är riktad mot 

kvinnor.  

Paow: Nej, inte för dig just nu i alla fall tror jag inte.  

Saga: Men det finns väl fan saker som andra gör alltså snälla varför är alla så jävla torra 

här på detta stället. Kan inte alla bara fucka ur lite.  

 

I den här situationen framstås det som att Saga är medveten om att det hon gjort är något 

som bryter mot normen. Under kvinnorörelsen som växte fram under 1960-1970-talet ansågs 

det att sexualitet utgick från den manliga normen. På grund av detta var det männens 

njutning och inte kvinnornas som uppmärksammades. Utifrån det här skapades en grupp 

som ville frigöra männen och kvinnornas sexualitet (Löfren-Mårtenson, 2003). I det här 

fallet framställs det som att Saga gör detta för sin egna njutning och inte för att behaga 

mannen. Hon försöker att kommunicera på ett sätt som ska göra att deltagarna övertygas om 

hennes åsikter och värderingar. Händelsestyrda samtal kan göra att personer som har samma 

åsikter bildar grupper och skapar omedvetna normer över hur det är okej att agera (Hultgren, 

2013). Saga försöker att få sitt beetende att verka roligt och positivt genom att beskriva de 

som inte beter sig som henne som “torra”. Samtidigt försöker hon också få fram att andra har 

gjort värre saker, för att hennes beteende ska förmildras.  

 

 

7.4.3. Paow och Calle har samlag på en solstol  
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Paow sitter över Calle på en solstol och de har samlag öppet framför resterande deltagarna, 

med en handduk som täcker. Intervjudel med Paow efter händelsen. 

 Paow: Folk kommer och cockblockar hela tiden. Det är jääävligt taskigt alltså. Sex är ett 

behov. Det är som att bajsblocka någon som sitter på toan. Man går in och bara “tjena” och 

sätter sig och tittar på. Det gör man ju liksom inte. Låt oss knulla!  

 

Genom att producenterna valt att ha med en intervjudel med Paow, som öppet talar om sina 

sexuella behov, framstår hon som en frispråkig kvinna som inte skäms över sina sexuella 

handlingar. Det motsätter den renhet som kvinnor anses ska ha omkring sex (Stainton 

Rogers & Stainton Rogers, 2001). Hon använder sig sedan av en liknelse av att sex är som att 

gå på toaletten. Detta för att förstärka att sex är en naturlig handling som alla måste få göra. 

Det gör verkar som att hon gör det för att övertyga om att sex på en solstol framför andra är 

en naturlig handling. Det motsätter även stereotypen som påstår att kvinnor endast vill ha 

kärlek och inte sex (Giddens, 1995).  

 

7.4.4. Kian får förklara sina känslor under Pandoras ask 

 

Deltagarna har anonymt fått ställa frågor till varandra som de får svara på under en 

ceremoni.  

 

Saga: Kian, hur känner du för Ylva? 
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Kian: Ja, hur jag känner för Ylva. Jag tycker om Ylva. Jag tycker om sättet att hon pratar 

svengelska, jag tycker om att hon kan gå runt i string helt bekväm på festen, att hon kliar 

min rygg när jag vill, även när jag inte ens ber om det. Jag tycker om Ylva som fan. Jag är 

inte kär, asså jag är inte det. Jag har jättesvårt att bli kär och det är inte mitt fel. Men asså, 

jag liksom vill ha henne nära mig. Så är det bara. Känslor, jag vet inte om det är, man bara 

känner att man vill ha en person nära sig.  

 

Genom att kommentera Ylvas kroppsliga attribut objektifierar Kian Ylva. Han förklarar att 

han gillar henne på grund av att hon går runt i string helt obekymrat och att hon pratar 

svengelska. Han beskriver inga personlighetsdrag. Det han fokuserar på är ytliga attribut som 

får honom att bekräfta Fredrickson & Roberts (1997) argument om objektifiering. Då han 

endast kommenterar saker som inte har med hennes personlighet att göra. I Pandoras ask 

kan andra kommentarer också förekommit men produktionen har här valt att framhäva 

Kians uttalande om Ylva.  

 

 

 

Intervjudel med Ylva kommer upp.  

Ylva: Jag vet att han menar inte det egentligen. Jag vet att han har känslor för mig. I can 

see it. Det gör jag. 

 

Genom att producenterna lägger till en intervjudel där Ylva kommenterar händelsen tycks 

hon vara väldigt undergiven och feminin i situationen. Hon framstår även som sårbar då hon 

förklarar att hon vet att Kian har känslor för henne.  

Intervjudel med Kian följer.  

Kian: [citerar sig själv från Pandoras ask]: “Jag tycker om din svengelska…”. Lägg av jag 

tycker om din fina rumpa bara det är inte mer med det. Inte fan bryr jag mig om att du 

pratar engelska. Fuck det där. Om jag står mellan Jasse och Ylva så slänger jag ut Ylva. 

Det spelar ingen roll om jag får “känslor” eller nått.  

 

Här stärks Kians maskulina drag genom att han ytterligare objektifierar Ylva medvetet. Detta 

är också ett stilistiskt knep från producenternas sida där de förstärker känslan genom att 

rada upp Kians och Ylvas tankar efter varandra. De förstärker Kian som den dominanta i 

sammanhanget och får Ylva att framstå som undergiven. Hans dominans blir även tydlig mot 

spelet då han framställer sig själv i en maktposition. Där han då har makten att få ut Ylva ur 

programmet.  
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7.4.5. Känslig pratstund mellan Kian och Calle  

 

Under Pandoras ask berättade Calle att han inte tycker om Kian på ett elakt sätt. Efter 

händelsen samtalar de om situationen. 

 

Kian: Vill du börja eller ska jag börja?  

Calle: Jag vill verkligen börja. 

Kian: Okej, du får börja.  

Calle: Lyssna här, jag vill verkligen be om ursäkt för asså jag inser själv vilket pucko jag 

var.  

Kian: Alltså jag blev fett, jag blev fett ledsen, från hjärtat. 

Calle: Jag vill fråga, vill du börja om? 

Kian: Alltså, alltså jag känner såhär att jag är så sjukt glad att du sa det där. Vi har bara, 

vi har varit på fel fot. Allting som har hänt har bara fuckats upp och det har inte varit 

spelmässigt.  

 

Ordet “man” förknippas med uttalanden som “Va en man!” eller“ Är du en man eller en 

mus?” (Ross, 2012). Där ordet man är en liknelse liktydigt med att vara stark. Att definiera 

någon som en man går ihop med maskulinitet. Han ska stå upprätt, vara stark och vara 

förnuftig. Betoningen på manlig självkontroll skapar negativitet mot manliga tårar. De anses 

vara ett tecken på svaghet och att vara omanliga (Ekenstam, 1999). Därför framställs här 

både Kian och Calle som feminina och sårbara. Båda visar starka känslor och pratar med 

tårarna i ögonen. Detta är något som bryter mot normen och kan vara positivt när det gäller 

mottagandet till tittarna. De manliga tittarna får en bild av att det är okej att visa känslor. Det 
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är ingen som kritiserar den andra negativt på grund av deras känslighet, utan båda är öppna 

för varandras känslor.  

 

Intervjudel med Calle uppkommer.  

Calle: Jag och Kian har kommit fram till att jag hade läst han fel. Han hade läst mig lite fel 

på grund av att vi kanske är för lika eller tycker likadant. Och vi ska försöka vända det 

tillsammans till något jävligt positivt.  

Intervjudelen övergår tillbaka till situationen.  

Kian: Få inte tårar nu, när du sa det där mina ögon bara vattnades. Jag är inte van. 

Calle: Det var därför jag skämdes som fan.  

Intervjudel med Kian uppkommer.  

Kian: Vi ska börja om på en ny bana liksom. Vi får se hur länge det håller men för 

nuvarande så nej, jag är jävligt äcklad av vad han sa framför allihopa. Men jag gillar inte 

att bli kallad för det.  

 

Att visa sig emotionell uppfattas oftast som kvinnligt (Hirdman, 1988). Och både Kian och 

Calle pratar öppet om känslor och tårar med varandra. Detta är något som starkt motsätter 

den normativa strukturen med starka män och känsliga kvinnor.   
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8. Resultat 

De ramverk vi har hittat är objektifierande kvinnor, objektifierande män, känsliga män, 

sexuella kvinnor och dominanta kvinnor. 

 

8.1. Känsliga män samt dominanta och sexuella kvinnor 

Kvinnorna i programmet framställs som de starka och rationella och männen de svaga och 

emotionella. Detta är motsatsen till den generella bilden av hur män och kvinnor är och ska 

vara, alltså tvärtemot det som våra genusteorier säger. Männen låter kvinnorna styra och det 

är nästan alltid kvinnorna som har det sista ordet. Männen har flera gånger känslosamma 

samtal både med varandra och med det motsatta könet.  

 

Analysen visar att männen och kvinnornas gestaltning bryter mot de normativa 

genusstrukturerna. Männen visar mycket känslor medan kvinnorna är frispråkiga och öppna 

med sina sexuella behov. Det som Hirdman (1988) och Connell (2003) hävdar om att 

mannen anses stå högre än kvinnan stämmer inte i programmet. Samtidigt anser vi att 

programmet framställer kvinnorna som manliga. Kvinnorna får i programmet leva ut sina 

sexuella behov utan att bli stämplade som “slampor” av resterande deltagare, som Stainton 

Rogers & Stainton Rogers (2001) menar. I en sekvensen är det dock en av deltagarna, Calle, 

som blir svartsjuk på sin deltagare. Därav säger han att det är opassande att hon hånglar med 

andra. Sättet han uttrycker det på gör att det framstår som att han ser henne som “slampig”.  

 

8.2. Samtal om utseende och kroppsliga attribut 

Resultatet visar på att det inte bara är männen som objektifierar kvinnorna utan kvinnorna 

objektifierar även männen. Kvinnorna visar i vissa fall på ett maskulint beteende. På grund 

av det visar resultatet att producenterna låter männen och kvinnornas objektifiering av 

varandra ta lika myckt plats i gestaltningen. Detta gör de dock på olika sätt. När kvinnorna 

objektifierar mannen är det ofta det manliga könsorganet som är i samtal. Samtalen sker 

också mellan kvinna och kvinna. När männen objektifierar kvinnorna är det ofta öga mot 

öga. De beskriver då kvinnornas kroppsliga attribut som rumpa, ögon och hår. Varken 

männen eller kvinnorna beskriver den andra parten med personlighetsbeskrivningar. Varför 

männen och kvinnornas objektifiering får ta plats utifrån producenternas val är svår att svara 

på utan en djupare undersökning. Det verkar trots allt ändå som att producenterna tycker att 

objektifiering är något som ska få ta plats i programmet då det förekommer upprepade 

gånger. 
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9. Diskussion 

Då samhället och genusstrukturen är i en konstant förändring blir det svårt att dela in män 

och kvinnor i fack. När det i sociala sammanhang diskuteras om män och kvinnor har 

individer olika syn på vad de anser är manligt och kvinnligt. Den feministiska kampen som 

dagligen pågår gör att linjerna mellan män och kvinnor blir allt mer otydliga. Samtidigt finns 

det människor som fortfarande vill att det ska vara tydliga könsroller.  

 

Vi upplever att många ungdomar i dagens samhälle är mer självständiga och vågar därmed 

också ta för sig. När Paradise hotel först kom ut var vår uppfattning att det ansågs som ett 

rebelliskt program. Detta på grund av att deltagarna upplevdes bryta mot normerna som 

egentligen höll fast vid de gamla genusstrukturerna om oskuldsfulla kvinnor, samt starka och 

maktlystna män. 

 

Producenterna bakom tv-programmet måste också anpassa gestaltningen efter samhället. 

När delar av programmet inte längre “förbryllar” tittarna som det gjorde tidigare, måste de 

vinkla programmet på nytt. I början var det revolutionerande att se riktiga människor (inte 

skådespelare) ha sex i tv. Efter ett antal år och säsonger av den här typen av program ansågs 

det inte lika uppseendeväckande. Som producent måste man hitta nya grepp för att få 

tittarna intresserade. Ett sätt kan kanske vara att framställa männen som känslosamma och 

kvinnorna som maktlystna, precis som det gjort i avsnitten. Det här programmet kan ha fått 

sin popularitet genom att lyfta fram tankarna och egenskaperna som många har, men inte 

vågar uttrycka i vardagen.  

 

9.1. Producenternas roll i gestaltningen  

Det klassiska uttrycket om att sex säljer genomsyrar fortfarande programmet. Dock anser vi 

att det inte chockerar på samma sätt som tidigare. I programmet syns det dock tydligt att 

producenterna bygger upp roller som man följer. De väljer ut berättelser ur programmet för 

att skapa dramaturgi. Exempel på detta är Saga och Kristians kärlekshistoria, samt Ylva och 

Kians sexuella relation. På så sätt vill tittarna hela tiden veta vad som kommer att hända i de 

olika “historierna”.  
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Genom intervjudelar och andra ihopklippta sekvenser upplevs det som att producenterna vill 

gestalta Smail som den mest dominanta personen i programmet. Men genom att titta på 

dialogerna separat blir det uppenbart att han inte alltid är det.  

Ett exempel på en tydlig gestaltning som sker i programmet är när Smail pratar med Michelle 

om sina känslor för henne. Samtidigt visas en tidigare sekvens där Smail påstår att Michelle 

är “blåst”. Då den här flashbacken var från programmets start, och halloweenveckan är i 

mitten av säsongen, kan hans åsikt ha förändrats med tiden. Istället framställs han nu som 

falsk. Den här delen i programveckan är den enda gången då någon av de manliga deltagarna 

framstår som maskulin. Och den delen är klart gestaltad. I delen framställs också Michelle 

som lättlurad på grund av hur materialet är ihopklippt. Därför kan vi inte dra några slutsatser 

av hur männen och kvinnorna är, utan endast över hur de framställs. Vi vet inte om 

sekvenser som innehåller stereotypa genussroller har blivit bortklippta.  

 

9.2. Den sexuella och dominanta kvinnan  

Då det oftast är män som framställs som dominanta och sexuella i media blir ett program 

intressant när det bryter mot det. Sagas “to-do-lista” kan både vara positiv och negativ. Den 

är negativ i bemärkelsen att hon framstår som manlig och objektifierande när hon radar upp 

män på en checklista. Det positiva med det hela är att en kvinna får ta plats och dominera.  

Med dominanta kvinnor kommer naturligt undergivna män. Samtidigt är det positivt med 

kvinnor som vågar att visa sina sexuella behov. På så sätt blir karaktärerna i programmet, 

som från början var en “skam”, bra förebilder. Vilket vid första tanke låter surrealistiskt. 

Detta på grund av att vi inte är riktigt där än. Ungdomar som tar för sig och vågar stå för vad 

de tycker borde inte vara något som samhället ser som något negativt. Vare sig man är kille 

eller tjej. Det kan också vara kulturellt betingat med den svenska jantelagen, där du inte får 

sticka ut.  

 

9.3. Objektifiering  

Under upprepade delar av programmet pratar kvinnorna i programmet om männens 

kroppsliga attribut. Det är väldigt intressant då det oftast i forskningen fokuseras på 

objektifiering mot kvinnor. Detta visar på att det finns objektifiering åt båda hållen. Däremot 

pratas det inte mycket om männens kroppar i övrigt, utan endast om deras könsorgan.  

 

Varför produktionen tycker att objektifiering ska framställas upprepade gånger i 

programmen är svårt att svara på. Det enda vi kan svara på är hur de gör det. De gör det 

genom att visa sekvenser där kvinnorna objektifierar männen tillsammans, medan männen 
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istället gör det öga mot öga. Men behöver alltid objektifiering vara något negativt? Många 

människor har ett bekräftelsebehov och vill synas med deras kroppsliga attribut. Det syns 

framförallt i flödet på sociala medier. Även självobjektifieringen som vi tidigare pratat om 

syns i den här typen av sammanhang.  

 

I den feministiska kampen som pågår är det ett jämställt samhälle som eftersträvas. Om de 

kvinnliga ungdomarna växer upp med förebilder som deltagarna i Paradise hotel, ger det en 

bild av att det är positivt att objektifiera män utefter deras könsorgan. Varken kvinnor eller 

män ska behöva känna ångest över deras kroppar och idealen som de här programmen 

framför.  

 

Samtidigt söker deltagarna till ett program där de vet att kroppsliga attribut står i centrum. 

Så länge någon har valt det själv, är det också ett aktivt val som de får stå för. Därför är det 

också svårt att kritisera det.  

9.4. Känslosamma och undergivna män  

Även män är med i kampen om att jämlikare samhälle. I vissa sammanhang får inte män visa 

sina känslor öppet då det anses som svagt och omanligt. När ett program som Paradise hotel 

öppet visar känslosamma samtal mellan det manliga könet ser vi detta som en positiv sak. Då 

det bryter mot det normativa. Män ska inte behöva visa sig starka i alla situationer. Vi har 

alla känslor och har också rätten till att uttrycka dem. Vi visar också känslor på olika sätt. Ett 

exempel är när Kristian, istället för att gråta när Saga går iväg med Smail, visar ett ångestfyllt 

beteende. Han försöker att få kontakt med Saga genom att trycka ner sig själv.  

 

Deltagarna i programmet verkar vara väldigt öppna. Därmed känns det aldrig som att de 

dömer varandra i sina handlingar. En kille som uttrycker sina känslor i vardagliga 

sammanhang kan få kommentarer som “är du man eller mus”. Men då deltagarna är öppna 

för varandras känslor blir det aldrig en negativ ton. Något som är positivt för de unga 

manliga tittarna av programmet, då det visar att det är tillåtet att visa känslor som man. 

Därför är den här gestaltningen en bra bild som visas. Trots att det är ett ihopklippt material 

är det ett material som kan förändra synen hos de som tittar.  

 

Vi vill också observera att vi tittade på två program av Paradise hotel. Dessa bilder kanske 

inte genomsyrar hela säsongen. Däremot är det fortfarande en del som visas och därför 

existerar det.  
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9.5. Vad säger detta om samhället?  

Vi blev förvånade över vår egna reaktioner, då vi inte ansåg det som konstigt att höra en 

kvinna prata om en mans penis. Däremot var det underhållande. Detta kanske säger något 

om att vår position som kvinnor har förändrats. Samtidigt är alla individer olika och ser på 

programmet med olika ögon. Det finns säkert kvinnor som ser det på ett annat sätt. 

Samhället är under en konstant förändring och dagens ungdomar växer upp i ett 

informationssamhälle. Debatter och diskussioner sker om allt på sociala medier vilket gör att 

de som växer upp idag får se allt ur olika perspektiv. Om ett företag har en sexistisk kampanj 

uppmärksammas det i sociala medier där alla har en plattform att synas på. Även politiker 

och offentliga personer har ständigt ögonen på sig, vilket gör att det inte finns några 

utrymmen för misstag. Dagens ungdomar får därför en större förståelse för de problem som 

finns omkring dem. Det kan vara därför vi inte tycker det är konstigt när männen i 

programmen gråter eller kvinnorna pratar om sina sexuella behov. Däremot kan det vara så 

att den äldre generationen fortfarande regerar på detta.  

 

Eftersom det ändå var över 11.000 personer som sökte till programmet finns det många som 

vill vara en del av Paradise hotel. Vi tror att många söker på grund av att de ser deltagarna 

som förebilder, och själva vill bli en förebild. En anna förklaring kan också vara narcissismen. 

Att människor ständigt är ute efter att få synas. Detta blir ännu tydligare när gränserna för 

publikt och privat allt suddas ut, på grund av sociala medier. Det kan även vara en 

enkelbiljett in i kändisvärlden. Anledningen till att folk söker till Paradise hotel är inte vårt 

forskningssyfte. Men det är något som man skulle kunna studera vidare i.  

Ansökningsmängden visar också på att samhället har blivit mer accepterande till program 

som detta. Vår uppfattning är att innan tittade många på programmet för att det var 

annorlunda och gav en intim inblick i andras “vardag”. Nu tittar flera istället på det och får 

upp tankar om att själv delta. Något som tidigare var en skam har istället blivit ett 

underhållande program där människor kämpar för att få komma med.   

 

Hirdman (1988) benämner genus som en social konstruktion, att det är samhället som 

formar könen, något som vi håller med om när det kommer till programmen vi har 

analyserat. Det är inte längre de vanliga genusstrukturerna som Hirdman och andra 

teoretiker först talade om, utan snarare nya strukturer som är formade utav samhället. Det 

kan bero på att fler kvinnor vågar ta för sig och att samhället också tillåter dem att göra det.  

Kanske är det på grund av kvinnornas dominans och männens emotionella beteende som 

tittarna väljer att följa programmet. Paradise hotel sänds i länder som kommit väldigt långt i 

frågan om kvinnosyn och jämställda värderingar. Sverige är ett av världens mest jämställda 



54 
 

länder och därför är det svårt att veta hur den här formen av program skulle mottagas av 

andra kulturer (World economic forum, 2016).  

 

Det är svårt att avgöra samhället i stort genom den här studien, då samhället har många olika 

slags grupper. Alla tittar inte på Paradise hotel och har inte heller någon speciell åsikt om det. 

Samtidigt är det dessa programmen som skapar de mest livliga diskussionerna. Människor 

som går in i diskussioner om reality-tv har olika åsikter. Ytliga diskussioner förs samtidigt 

som analyser om samhällets värderingar, normer och ideal kommer upp (Edin, 2005). I 

debatten mot genus är det lätt att kategorisera händelser efter kön. Vi anser dock att vissa 

personer faller sig naturligt dominanta och andra undergivna. För att samhället ska fungera 

kanske inte det viktigaste är att män och kvinnor faller sig lika i maktspelet, utan snarare att 

de befinner sig i den position de vill vara. Vissa vill vara undergivna, andra dominanta. 

Därför anser vi att jämställdshetesdebatten ibland lägger för mycket fokus på de olika könen. 

Istället för att fokusera på vad de enskilda individerna vill.  

10. Vidare studier 

Studien uppfyller en kunskapslucka om hur män och kvinnor gestaltas i ett reality-tv 

program som Paradise hotel. Då vi endast har tittat närmare på delar av programmet från 

2014, vore det intressant med en djupgående analys av hela säsongen. En annan aspekt vore 

att titta på program utifrån ett historiskt perspektiv. Har genusframställningen förändrats 

sedan programmets start? Går det att se några paralleller med hur synen på genus förändrats 

med åren, kopplat till programmets historia? Det går också att studera dramaturgin i 

programmet, kameravinklar och göra tydligare bildanalyser.  

Då Paradise hotel sänds i bland annat de nordiska länderna skulle det vara intressant att titta 

närmare på huruvida gestaltningen av genus skiljer sig mellan de olika länderna. 

En annan aspekt som är intressant att studera skulle vara vad som lockar tittarna att se på 

programmet. Det skulle kunna göras som en etnografisk intervjustudie där forskaren går in 

på djupet över vad som intresserar tittarna. 
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