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Abstract  

“Vi ska fucking regera” - A multimodal critical discourse analysis of Paradise Hotel in the 

seasons 2010 and 2018.  

The purpose of this essay is to examine if we can identify any differences how the reality show 

Paradise hotel highlights gender in the seasons 2010 and 2018. This is achieved through the 

participant’s interactions and the producer’s role in this representation.    

To make our arguments valid in the results and analysis, we will support our claims to theories 

related to gender, sexuality and communication. In the theory and previous research section we 

describe how these theories work and how these elements play an essential role for our study. The 

material for this study is a strategic selection of two episodes from the season 2018 and four 

episodes from the season 2018. The method of this research is a qualitative study. In this section 

we describe its advantages and disadvantages related to our study and why it has been chosen. In 

the analysis and result section we categorize characteristic scenes to illustrate what we have seen 

and how we interpret these themes linked to essential theories and former research. Further on, we 

illustrate the differences between the seasons and highlights the most significant results in the 

discussion section.  

The result of this study expose that Paradise Hotel have significant differences of how the female 

participants are represented in the introductions of the seasons 2010 and 2018. We can identify a 

typical representation of a female in 2010 and a more powerful and confident woman in 2018. 

Further on, the production in the latest season are consciously giving the power of the game in the 

female’s hands. The men in this season are represented as stereotypes (romantics, badboys and 

sports-beasts). The male competitors, in both seasons, have a tendency to be represented as sexual 

and powerful in the introduction. On the other hand, we cannot perceive that the men in the 2010 

season appear this way later on in the program. The woman in the same season, didn’t particularly 

need to appear in line with their introduction either. The latest season depicted a more vulgar 

approach to sex. Furthermore, we couldn’t see a difference how the sexes talked about sex. The 

sexuality in this season could also be recognized as more floating and norm-breaking.  

Keywords: Paradise Hotel, femininity, masculinity, gender, stereotypes, power, media 

category and framing 
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1. Inledning 

Paradise Hotel sändes för första gången i Sverige 2005 och har sedan dess vuxit sig allt 

mer populärt med åren. Programmet är skapat av det brittiska produktionsbolaget Mentorn 

(paradisehotel.nu). I programmet får vi följa unga singlars liv på ett lyxhotell i södra 

Mexico och deras väg mot vinstsumman på en halv miljon kronor. Programmet går ut på 

att försöka hålla sig kvar i programmet så länge som möjligt genom att bilda ”par” med en 

person från det motsatta könet. Varje vecka kommer det in nya deltagare in på hotellet 

som försöker övertyga andra deltagare att välja just honom eller henne som ”partner”. Vid 

veckans slut sker en så kallad ”parcermoni” där personen utan partner får lämna paradiset, 

och därmed öppnas dörrarna för en ny deltagare. Hela tiden ändras förutsättningarna för 

singlarna inne på hotellet genom att produktionen anordnar olika tvister, överraskningar 

och tävlingar som kan innebära för- och nackdelar i kampen att finna en partner. Efter ett 

antal veckor är det bara ett par kvar, vinnarna. Så här skriver Paradise Hotel själva om 

programmet:  

“Paradise Hotel är nog Sveriges mest omtalade dokusåpa. Med skvaller, alkohol, 

sex och skandaler kan folk inte sluta titta och bara undrar om vad det är som det ska 

hända härnäst. Allt kan hända på bara på ett avsnitt. Från bråk till pinsamma situationer, 

romantiska händelser bland deltagarna och svek. Vinsten som ligger på över en halv 

miljon, kan locka deltagarna till att göra allt som krävs, för att försäkra vinsten.” 

(Paradisehotel.nu). 

Utifrån detta citat fann vi programmet högst intressant. Inte intressant i den bemärkelsen 

att vi ville se programmet för att underhållas, utan ett intresse för vilka signaler Paradise 

Hotel förmedlar till sin publik. Paradise Hotel är idag ett av de mest populära programmet 

hos unga tittare och har därför en stor inverkan på deras uppfattningar om sexualitet och 

genus. Tidigare forskning tyder på att programmet representerar kvinnor och män 

fundament olika. Under de senaste åren har jämställdhetsdebatten exploderat på sociala 

medier genom exempelvis #Metoo vilket har haft en stor påverkan på det svenska 

medielandskapet. Likt andra aktörer i det svenska medielandskapet bör denna 

jämställdhetsdebatt även ha påverkat Paradise Hotels produktion. Vi valde därför att göra 

en djupdykning i Paradise Hotel utifrån ett genusperspektiv för att identifiera eventuella 

förändringar i hur kvinnor och män representeras i programmet. Detta genom att analysera 
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säsongen 2010 och säsongen 2018 samt stöd från teorier och tidigare forskning inom 

ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 

Dokusåpan är en genre som har en mix av olika delar från bland annat den traditionella 

såpan, en del från pratshows där människor pratar ut om sina verkliga problem och en del 

från dokumentärer. Det som utmärker dokusåpan i förhållande till andra genrer är att den 

är uppbyggd på ett friare sätt. Dokusåpan har ofta en låg grad av styrning över deltagarnas 

handlingar, de spelar i huvudsak sig själva. Ett annat utmärkande drag är att deltagarna 

filmas dygnet runt, vilket gör att publiken kan följa dem i stort sett hela tiden. 

Förhållanden mellan deltagarna är i centrum där varje händelse ska reflekteras över och 

diskuteras kring för att ge tittaren en inblick i deltagarnas känslomässiga tillstånd. 

Dokusåpan handlar i kort om ett visst antal personer som befinner sig inom ett 

geografiskt, socialt och tidsmässigt sammanhang (Nordlund 2001).  

Dokusåpan kom till Sverige för första gången år 1997 och då var det SVT som sände 

första säsongen av Expedition: Robinson. Programmet blev väldigt omskriven och ses 

idag som startskottet för dokusåpan i Sverige (urskola.se). Det nya formatet fick stort 

genomslag är idag en av de populäraste TV-genrerna i svensk TV. Under de 20 år som har 

gått har genren utvecklats från att vara ett överlevnadsprogram till att de tävlar om pengar, 

bantning, kärlek och mat. I Sverige har vi idag dokusåpor som Farmen, Idol, Bonde söker 

fru, Lyxfällan, Bachelor, Ex on the beach och Paradise Hotel, för att nämna några. En 

anledning till att den här genren fått ett så stort genomslag i Sverige är på grund av 

mediernas bevakning i bland annat skvallertidningar och kvällspress. Genren har även fått 

mycket kritik för att visa “mobbning på TV” och att vissa program representerar en 

förlegad kvinnosyn i dess innehåll (Von Malmborg 2017).  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka eventuella skillnader för hur Paradise Hotel 

gestaltar manlighet och kvinnlighet i säsongerna 2010 och 2018. Detta genom en 

djupdykning i programmets utformning samt deltagarnas val av språkbruk och agerande i 

förhållande till den traditionella synen på manlighet och kvinnlighet.  

● Hur framställs manligt och kvinnligt i säsongen 2010 av Paradise Hotel? 

● Hur framställs manligt och kvinnligt i säsongen 2018 av Paradise Hotel? 

● Vad kan vi se för skillnader mellan säsongerna?  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Forskning om realityserier  

Till stor del av den tidigare forskningen som har gjorts på realityserier och dokusåpor har 
publiken varit fokus. En studie som Anna Edin, professor på Gävle Högskola, 

genomförde, fokuserade på Reality-TV och om publikens reaktioner och åsikter om 

reality-genren (2005). Inledningsvis i hennes studie tar hon upp Expedition: Robinson som 
var en av dem första dokusåpor som lyckades i Sverige. Hon redogör därefter för all den 

kritik som inledningsvis riktades mot formatet och kom fram till slutsatsen att det var en 
genre som väckte starka känslor och engagemang hos publiken (Edin, 2005 s.89).  

Den delen i Edins studie som är mest relevant för oss, kopplat till vårt syfte och 

frågeställning, är den delen som fokuserar på representationen av deltagarna. Hon menar 
att deltagarna är en representation av sig själva samtidigt som de har fått en roll tilldelad 

av produktionen i programmet (Edin, 2005 s.67). Ett vanligt förekommande i den här 

typen av genre är den “typiska” framställningen av männen och kvinnor. Där männen 
framställs som heterosexuella, muskulösa och modiga medans kvinnorna framställs som 

vackra, kärleksfulla och omtänksamma. På det här sättet menar Edin (2005) att dessa 

program upprätthåller den traditionella genusordningen som formas av hegemonisk 
maskulinitet. Precis som Edin är vi intresserade av hur maskulinitet och femininitet 

framställs i realityserier. Genom hennes resultat kan vi se ifall representation av genus har 

förändrats under tid i den här typen av genre. I förhållande till Edin vill vi även undersöka 
hur produktionen, genom dess inramning, bidrar till hur deltagarna skildras.  

År 2001 fick Yvonne Andersson, doktorand vid Stockholms universitet, i samarbete med 

Dan Lundberg, forskningsansvarig vid Granskningsnämnden för radio och TV, i uppdrag 

från granskningsnämnden att undersöka svenska dokusåpor. Rapporten granskar fem 

såpor från hösten 2000, med sammanlagt 18,5 timmars material. Utgångspunkten med 

studien var att det fanns en samhällelig oro kring att dokusåpan var “förnedring på TV” 

samt att genren uppmuntrade personer att lämna ut sig i TV och mobba varandra. 

Slutsatsen löd att det inte fanns starka skäl till denna oro, men att de dock fanns en 

intressant genusaspekt i materialet som undersöktes. Kvinnorna fick väsentligt mindre tid i 

rutan i förhållande till männen vilket naturligtvis försvårar kvinnors chanser att värva TV-

tittarnas röster. Genusaspekten i denna tidigare forskning är relevant i vår undersökning då 

vi vill undersöka hur män och kvinnor representeras i Paradise Hotel. Kan vi se likheter 

med Anderssons och Lundbergs resultat i de utmärkande scener som vi undersöker?  
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Laura S Brown (2005) gjorde undersökningar av amerikanska dokusåpor och menar att ju 

mer stereotypt, deltagare beter sig, desto nöjdare blir producenterna med innehållet. Enligt 

henne ser producenterna detta som mer underhållande och bättre TV. Även fast många ser 

dokusåpor som vilket annat underhållningsprogram som helst, menar Brown (2005) att vi 

påverkas mer av denna genre eftersom att vi till sist uppfattar innehållet som verkligt. Med 

Browns tidigare forskning kan vi jämföra ifall vi återfinner likheter med hennes slutsatser 

i svensk reality-TV, mer bestämt, i Paradise Hotel.  

I kandidatuppsats "Lite snyggare, lite mer partyaktiga, lite mer Paradise" undersöker 

Sirinard Nygren och Jenny Persson Svenska Paradise Hotel från (2014). I studien besvarar 

dem hur maktstrukturer rörande kön och sexualitet framträder samt hur heterosexuella 

relationer skildras i programmet. Enligt Persson och Nygren (2014) representeras de 

manliga och kvinnliga deltagare som fundamentalt olika. De manliga deltagarna hade en 

betydligt högre sexdrift och förväntade sig att få detta behov tillfredsställt under 

programmets gång. Kvinnorna skildrades som mer diskreta med sina sexuella behov och 

samtal kring sex. Författarna kunde även se hur männen utövade mer makt på kvinnorna. 

Däremot motsatte sig de kvinnliga deltagarna den gamla normen att kvinnan ska vara 

sexuellt passiv. Denna uppsats är av vikt i vår studie för att kunna jämföra våra slutsatser 

med tidigare säsonger av Paradise Hotel.  

 

Marla Harris, forskare inom television studies, skriver i sin artikel “Gender Trouble in 

Paradise (Hotel), or a Good Woman is Hard to Find” (2004), om olika krav som ställs på 

kvinnliga deltagare i realityserien Paradise Hotel. Hon menar att dessa serier belyser 

jämställdhet genom att den kvinnliga sexualiteten inte är kopplat till det ansvar och 

anseende som hör ihop med äktenskapet. Trots detta skildrar programmet en slags 

dubbelmoral då upplägget av programmet bekräftar det heterosexuella patriarkatet. Harris 

argumenterar också för att programmets upplägg implicit bjuder in tittare att se på 

kvinnorna som prostituerade. Både män och kvinnor ställs inför dilemmat att vara sexuellt 

ohämmade och lösaktiga. Det är dock endast kvinnorna som blir kallade skällsord som 

bitchar och slampor av sina medtävlande (Harris, 2004 s.256f). 

Harris fortsätter sin diskussion kring sexualitet och menar att programmet förutsätter att 

män och kvinnor är heterosexuella. Studien visar att kvinnorna i serien är relativt fria i den 

mån av att de kan ha sex utanför äktenskapet, men att de samtidigt är begränsade på grund 
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av att de ständigt utsätts för objektifiering (Harris, 2004 s.257). Då denna studie berör 

programmet som vi undersöker, ser vi denna studie som högst relevant.  

2.2 Forskning om bildsättning och ljus 

I rörlig bild fyller den visuella faktorn en viktig funktion. I den delen ryms bland annat 

delar som klippning, ljussättning och bildsnitt. Dramaturgin i programmet byggs upp med 

hjälp av dessa komponenter samt vad som hörs och sägs. Nedan kommer vi diskutera 

olika sätt för hur dessa uttrycksformer kan påverka hur vi upplever innehållet.  

 

Enligt Andersson och Lundberg (2001) präglas dokusåpan av en så kallad MTV-teknik. 

Tekniken bygger på snabba klippbilder mellan händelser och personer samtidigt som 

dessa sekvenser kombineras med stämningsskapande musik (Andersson & Lundberg, 

2001 s.23). Den dramaturgiska aspekten är central när det handlar om att fånga tittarens 

uppmärksamhet. Därför är det av stor betydelse att tänka igenom vad för känsla som ska 

förmedlas. Ett program som Paradise Hotel bygger därför mycket på vad de vill att tittaren 

ska känna för stunden.  

 

Enligt Dancyger (2010) är bildsättningen viktig i hur bilden upplevs. Närbilder kan 

exempelvis ha en stor påverkan hur vi upplever dramaturgin. Det kan bland annat vara 

närbilder på ett ansikte för att förstärka känslor eller för att betona vikten en person har i 

berättelsen. Används närbilder sparsamt kan det betyda ett starkt intryck, men även om det 

används ofta så kan det innebära en central del i skildringen.  

 

Denna tidigare forskning kan ge oss stöd i hur vi kan tolka produktionens sätt att 

representera deltagarna, framförallt i inledningen av programmet då produktionen har stor 

makt att sätta kamerans fokus där de vill. Vidare kan dessa närbilder och klippbilder ge 

oss möjligheten att identifiera vad produktionen fokuserar på och vad för känsla de vill 

förmedla till publiken.  
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3. Teori  

3.1 Genus  

Begreppet genus introducerades på 1980-talet och har dels ersatt och utvecklat tänkandet 

kring könsroller. Termen används i beskrivandet av den sociala konstruktionen men också 

könsegenskaper såsom manligt och kvinnligt (Ne.se). Fagerström & Nilsson (2008) menar 

att de manliga och kvinnliga kropparna blev grunden för maskulinitet och femininitet. 

Dessa två begrepp syftar på de “självklara” egenskaperna som finns hos män och kvinnor. 

Mannen ska vara stark och intresserad av sport medans kvinnan ska vara mer 

tillbakadragen och intresserad av makeup. Den amerikanska professorn Judith Butler 

(2006) lanserade tanken att kön ska ses som performativ. Det hon menar är att, från och 

med att vi blivit identifierade som antingen flicka eller pojke, lär vi oss att agera därefter. 

Vad som är ett passande agerande för män och kvinnor skapas och förmedlas av bland 

annat föräldrar, umgänge, media och reklam. Med andra ord är inte dessa tankar och 

beteenden något som är format av naturen och heller inget som ska ses som något tvång 

från dessa parter som en måste förhålla sig till, oavsett vilken plats en fått sig tilldelad 

(Fagerström & Nilsson 2008, s.22). I dagens samhälle utgår medieföretagen allt mer efter 

vad publiken har för preferenser adderat med att företagen vill skapa ett intressant och 

lockande innehåll. Det innebär att vi som publik ofta lockas till ett utmanande innehåll, 

framförallt i representationen av kvinnor i exempelvis filmer, serier och reklam. 

Fagerström & Nilsson (2008) menar att vi lockas in för att vi sedan ska notera och ta 

ställning till det vi egentligen ser. Men vad händer om vi slutar att ta ställning till 

innehållet?  

 

Därför anser vi det är viktigt att utgå från ett genusperspektiv för att vi ska ha en förståelse 

och kunskap om hur män och kvinnors olika uppfattningar har skapats. Att utgå från ett 

genusperspektiv anser vi är avgörande för att vi ska kunna analysera materialet. Då vi har 

som ambition att ta reda på om materialet stärker eller avviker från den normativa 

könsordningen. I och med att Paradise Hotel handlar till stor del om relationer, 

förhållanden och intriger behöver vi utgå från ett genusperspektiv för att vårt resultat inte 

ska bli uddlöst.  
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3.2 Genuskontraktet 

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman introducerade begreppet genus till 

Sverige i en studie till maktutredningen. I studien Genussystemet - Teoretiska funderingar 

kring kvinnors sociala underordning (1988) menar Hirdman att vi borde, med hjälp av 

genus, sätta namn på det allt mer komplicerade kunskaper vi har av manligt och kvinnligt. 

Det Hirdman gjorde var att skapa begreppet genuskontraktet som bygger på två delar, 

första delen handlar om isärhållandet av könen och den andra att mannen är normen 

(Fagerström & Nilsson 2008, s.9). Således kan det förklaras som att kvinnan blir 

avvikande och mannen ses som “standardmänniskan”. Genuskontraktet beskriver 

relationen mellan män och kvinnor samt synliggör hur dessa parter tillsammans bevarar 

det hierarkiska samhället (Nationella sekretariatet, 2016).  

 

3.3 Maskulinitet 

Utifrån Hirdmans (2004) uppfattning om isärhållandet mellan könen och mannen som 

norm, är maskulinitetens första lag att inte vara en kvinna, eller kvinnlig. Mannen ska inte 

vara mjuk, känslosam, okontrollerbar, svag eller passiv. Tvärtom. Han ska vara hård, 

förståndig och stark.  

 

Fagerström och Nilsson (2008) skriver om hur Raewyn Connell talar om en hegemonisk 

maskulinitet, det vill säga en idealbild hur en man ska agera och se ut. Konceptet 

hegemonisk maskulinitet myntades av R.W Connell (1987) som hänvisar till de 

egenskaper som olika kulturer tillskriver ”riktiga män”. Sådana män är överordnade andra 

människor, samt rättfärdigar att alla kvinnor, generellt sett, är underordnade män. 

Dessutom indikerar den hegemoniska maskuliniteten en överlägsenhet av ”manliga” män 

över de ”icke-manliga” männen. Men heterosexuella män kan också underordnas genom 

språkbruk som fegis, tönt, mes eller “du kastar som en tjej”. Gemensamt för dessa 

underordnade personer är att det feminina inslaget utgör en grund för nedvärderandet 

(Fagerström & Nilsson 2008, s.18-20). 

 

En central del som influerar och har influerat världens uppfattning av ”idealmannen” är 

den amerikanska filmindustrin som matar den globala arenan med representationer av det 

manliga idealet. Miljontals män och speciellt unga män, flockas runt biograferna och på 

streamingsidor för att se filmer som Katz (2011) beskriver som ”action adventure” filmer. 

Dessa filmer representerar manliga förebilder som exempelvis Arnold Schwarznegger, 
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Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Christian Bale och Matt 

Damon; Alla inom ramen för en muskulös, stark, modig, stor och aggressiv man. I alla 

former av media, inklusive datorspel, ser vi män som gång på gång associeras med dessa 

attribut.  

 

Att se maskuliniteten ur ett historiskt perspektiv samt hur män har representerats i media 

är viktigt i vår analys. Detta på grund av att vi kan ställa våra resultat mot teori och 

tidigare forskning inom det område som vi undersöker (media).  

 

3.4 Femininitet  

Likt maskulinitet är femininitet styrt av kulturella föreställningar hur en kvinna bör se ut 

och agera. Det är viktigt att ha ett historiskt perspektiv för att kunna förstå hur dessa har 

skapats. Under 1700-talet ansågs kvinnorna endast användbara för att bära på männens 

framtida barn. De betraktades som vanskapta män. Detta kom dock att förändras under 

upplysningstiden då kvinnor istället sågs som motsatsen till mannen, dvs. dikotomier. 

Kvinnorna var i denna tidsepok endast skapta för att bereda vägen för männen och till och 

med stå ut med orättfärdigheter från dem (Fagerström & Nilsson 2008, s.14-15). Det var 

en skillnad på vad som förväntades av kvinnorna. Exempelvis att det var dem som stod i 

köket eller tog hand om barnen.  

  

Dessa uppfattningar präglar såklart vår kultur än idag. Enligt Judith Butler (2006) hänger 

femininiteten ihop med tankarna om patriarkatet och teorin om att kvinnor är olika män. 

Att femininiteten endast existerar för att det är en motsats till maskuliniteten. Det som i 

kulturen anses som omanligt, blir istället kvinnligt (Butler 2006, s.17-18). Idag blir 

samhället allt mer jämställt, men vi anser att det är viktigt att ha ett historiskt perspektiv 

på hur olika femininiteter och maskuliniteter härrör ifrån och ifall vi kan se skillnader på 

hur dessa antaganden representeras i Paradise Hotel. 

 

3.5 The gaze  

I Laura Mulveys artikel “Visual pleasure and narrative cinema” diskuterar hon det erotiska 

invävda materialet i film, dess betydelse, och i synnerhet hur kvinnan representeras i dessa 

sekvenser (Mulvey 2006, s.343–344). I artikeln myntar hon begreppet ”the male gaze” 

som syftar på att visuell konst konstrueras utifrån tre uppsättningar av blickar. En blick 

mellan skådespelarna, en från betraktaren och en blick ifrån kameran. Enligt Mulvey är 
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männen bärare av alla blickar och att kvinnans roll i film är endast till för att mätta den 

heterosexuella mannens behov.  

  

Enligt Mulvey inträffar den manliga blicken inträffar när kameran ger tittarna perspektivet 

av en heterosexuell man. Mannen i andra hand framträder som den dominanta kraften i 

den kreativa skapelsen av filmen och kvinnan är passiv i förhållande till mannen. Kvinnan 

representeras ofta som ett erotiskt objekt för karaktärerna i filmen men också för 

iakttagaren. Enligt Mulvey har kvinnan ingen betydelse i filmen i sig, utan har sitt fokus 

på att provocera fram reaktioner och känslor hos den manliga betraktaren. Som exempel 

belyser hon hur den kvinnliga karaktären i klassisk film ofta påverkar den manliga hjälten 

att agera på ett visst sätt genom att visa sin känslosamma och fragila sida (Fagerström & 

Nilsson 2008, s.69). 

 

Gamman och Marshment (1988) står kritiska till Mulveys uppfattning om kvinnan som 

passiv i klassisk filmgenre. De argumenterar för att feminismen har haft en viss inverkan 

på filmindustrin och att en ”female gaze” kunde representeras i olika genrer under 80-talet 

som stör den patriarkiska diskursen. Objektifiering av mäns kroppar är idag allt vanligare i 

bland annat reklam och film. Det är därför också högst tvivelaktigt att männen fortfarande 

är de enda som är bärare av blickar. 

 

Många ser även den kulturella uppbyggnaden som socialt skapad vilket Mulvey verkar 

missa i sin tolkning av texten. Hon ser kvinnliga stereotyper som manliga konstruktioner 

som i sin tur inte påverkar manligheten i sig. Enligt henne har männen, som är bärare av 

blickarna, en fetischistisk “naturlig” essens, utan att hon analyserar männen som skapat 

eller iakttar filmerna. Kevin Goddard (2000) skriver i sin artikel “Looks Maketh the Man: 

The Female Gaze and the Construction of Masculinity”, att det är viktigt att även 

identifiera den kvinnliga blicken i sammanhanget för att se hur maskulinitet skapas. Han 

menar att maskulinitet inte kan skapas isolerat, utan att maskulinitetens och femininitetens 

vardagliga ”blickar” framhäver olika egenskaper hos varandra. Dessutom föreslår teorier 

inom kulturell konstruktion att bilden av genus måste samspelas – att iakttagaren 

(han/henne) är lika influerad som den person som är subjekt för blickarna. Enligt Goddard 

(2000) behöver inte personen som blir iakttagen vara underordnad eftersom att det finns 

en viss stolthet att visa upp sig. Samt att nakenhetens sårbarhet kompenseras av kraften i 

kroppens skönhet. Han hävdar att blicken, likt idealet av män och kvinnor, är formade i en 
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social konstruktion- båda präglade av samma paradoxala formation som tillhör den. 

Blicken blir därför ett uttryck av det ideal som speglar kvinnligt och manligt (Goddard 

2000, s.27).  

 

Dessa teorier om “the gaze” kan vi applicera i vår analys för att identifiera olika 

maktstrukturer samt hur produktionen/deltagarna representeras utifrån deras blickar som 

är en central del i deras identitetsskapande.  

 

3.6 Makthierarkier  

Utan att genusperspektivet ska bli uddlöst behöver en ta hänsyn till makthierarkin, en vill 

alltid börja med att ta reda på vem det är som utför en maktposition på någon annan. Den 

franska filosofen Michael Foucaults maktteorier har länge inspirerat genusforskningen. 

Det han menar är att makt inte är någonting som innehas utan är snarare något som utövas. 

Där alla människor kan utöva eller inta en maktposition. Men utan motstånd skulle makt 

inte existera därför behövs en balans mellan dessa två. Foucault ser makt som en rörlig 

kraft, ständigt balanserad av motstånd (Fagerström & Nilsson 2008, s.12). Således utövas 

makt i alla diskurser som finns i samhället. Det kan vi se i interaktion med andra, vad vi 

säger, hur vi gör det, vad vi tänker och hur vi agerar. Detta skapas och upprätthålls av ett 

sorts universum av vad vi uppfattar som självklarheter. Med andra ord kan Foucaults 

maktteori tolkas som att makt kan vara någonting förhandlingsbart och kan förändras (ibid 

s.14f). Med hjälp av detta kan vi avläsa vilka deltagare som utövar makt över andra, hur 

de gör det och ge en generell uppfattning om vilket kön som är underordnat.  

  

3.7 Medieritualer  

Couldry (2003) skriver i sin bok att media är präglat av olika ritualer. Han förklarar dem 

som formade handlingar, organiserade runt centrala medierelaterade kategorier och 

mönster. Dessa handlingar, genom sin repetitiva form, återger i sin tur kategorier och 

tankemönster. Ett exempel på en ritualiserad handling kan vara hur du agerar på Facebook 

efter att du sett ett program på TV. Couldry argumenterar för att på sättet vi handlar är 

strukturerat inom vissa kategorier och gränser, och att dessa begränsningar står för ett 

underliggande värde. Detta värde är det som fångar vår känsla att det sociala är på spel i 

det vi gör (Couldry 2003, s.26).   
 

Dessa gränser eller kategorier belyser ett underliggande värde, vilket härstammar från vad 

mediet på något sätt "står" för och representerar till den sociala världen som helhet (ibid 
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s.26f). Denna naturaliserade hierarki bidrar i sin tur till en förstärkning av mediernas makt, 

bland annat genom den gemensamma läsningen av kändisar och deras berättelser som om 

de stod för "något mer", något som är centralt för det sociala livet. Ritualer gör därför inte 

mycket uttryck för ordning eller neutralisering. Istället formaliserar de kategorier, och 

skillnader mellan dem, i en föreställning som hjälper dem verka naturliga, till och med 

legitima (ibid s.27).  

 

Genom Couldrys teorier har vi möjligheten att identifiera ett underliggande värde i det 

ramverk som presenteras i Paradise Hotel samt om vi kan se ett samband vad dessa 

begränsningar har för påverkan på deltagarnas mediala rituella handlande inom denna 

kontext. Med Couldrys sätt att se på mediekategorier, kan vi identifiera vilka 

begränsningar och värden som de olika säsongerna har. För att ge dessa begränsningar och 

värden en betydelse, sätter vi dem i relation till våra teorier.  
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4. Material och Metod 
Nedan redogör vi val av material för sedan diskutera för- och nackdelar med metodvalet. 

 

4.1 Material och avgränsning  

Varför vi valde att undersöka programmet Paradise Hotel är för att det är en av Sveriges 

mest populära dokusåpor samt för att det är ett program som är känt för att skildra en 

typisk framställning av män och kvinnor. År 2014 vann programmet bland annat TV-

priset Kristallen (Haimi, 2015). Den här realityserien har dessutom fått stor medial 

uppmärksamhet men också fått en hel del negativ kritik på grund av programmets 

innehåll. Bortsett från dessa två punkter har det gjorts studier på det här programmet från 

tidigare säsonger såsom året 2014 bland annat, däremot har ingen gjort det vi har valt att 

göra, att undersöka om det finns några skildringar i genusrepresentationen mellan 

säsongerna som producerades 2010 och 2018. Varför vi valt att göra en djupdykning i 

dessa två säsonger beror på att vi ville se ifall den här typen av genre har påverkats av den 

jämställdhetsdebatt som stått på högt på vår agenda under en längre tid. Vidare motiverar 

vi valet av säsonger med att säsongen 2018 inte ännu har undersökts. Säsongen 2010 är 

den äldsta säsongen som fortfarande fanns tillgänglig på hemsidan vilket är motivet 

bakom detta val. Vi ville få en bild av hur det såg ut från början av programmets start, till 

hur den ser ut idag. Dessutom hade inte jämställdhetsdebatten slagit lika stort år 2010 som 

den har gjort nu de senaste åren. För att begränsa vårt arbete har vi utgått från ett 

strategiskt urval (Ekström & Larsson 2013, s.61).  

 

Vi har valt att analysera det tre första avsnitten från säsongen 2010 och det två inledande 

avsnitten av säsongen 2018. Varför vi valde att ha ett extra avsnitt från säsongen 2010, 

grundar sig i att denna säsong hade kortare avsnitt. Genom att analysera ett avsnitt till, gav 

det oss ett jämnt antal minuter från respektive säsong. Materialet hamnade på sammanlagt 

168 minuter, detta jämnt fördelat mellan säsongerna. Valet i det empiriska materialet 

grundar sig även i när vi känt att materialet har upplevts mättat. Vi ansåg att det gav oss en 

bra kvantitet av material för att finna utmärkande scener att göra en djupdykning i. Vidare 

har de här scenerna hjälpt oss att ge exempel på utmärkande drag som vi hittar i 

programmet. Att analysera de första avsnitten från respektive säsong, ansåg vi vara av stor 

betydelse. Detta främst på grund av att vi fick en introduktion av vilka deltagare som var 

med i programmet samt att det gav oss en djupare inblick för hur produktionen vill 

representera dem, i anknytning till kvinnlighet respektive manlighet.  
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4.2 Val av metod 

I den här studien har vi valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt på grund av 

att vi vill gå in mer på djupet och analysera olika egenskaper och strukturer i vårt 

insamlade material. Utgångspunkten för den här tillvägagångssättet är att beskriva, 
förklara och tolka innehållet. Därför lämpar sig denna procedur bra när en har som syfte 

att till exempel studera människors upplevelser av olika saker (Bergström & Boréus 2012, 

s.50f). Den inriktning vi har valt inom den kvalitativa metoden är att studera en viss 
medietext i sin helhet och delar av den samtidigt som vi ställer frågor till det analyserade 

materialet. I vårt fall analyserade vi Paradise Hotel säsongerna som omfattar både texter 

från ljud, handlingar, bild, mode och kläder. Med hjälp av dessa tecken har vi försökt 
skapa betydelser. Meningen som har skapats är en konsekvens i hur programmets 

redaktion har valt att representera alla deltagarna (Ekström & Larsson 2013 s.153). För att 

utföra den här analysen har vi valt att använda den multimodala kritiska analysmetoden 
som vi anser är den mest lämplig att använda kopplat till vårt syfte.  

4.3 Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 
Multimodala texter är sånt som omfattar flera olika kommunikationsformer som sedan har 

slagits ihop. Det kan till exempel vara bild, ljud och text som samspelar med varandra. 

Enligt Björkvall (2009) tolkas text oftast som det skriftliga språket men att det nu börjar 
bli allt mer vanligt att språket i dessa texter samspelar med andra visuella tecken. Vidare 

benämner han även bild och skrift som semiotiska modaliteter och berättar om hur dessa 

modaliteter fungerar gemensamt för att skapa betydelse. Dessa visuella tecken och bilder 

som går att finna i en text samspelar oftast tillsammans med textens budskap. Det här 

samspelet mellan de visuella enheterna är till för att läsaren på ett enklare sätt kunna tyda 

textens budskapet. Med andra ord kan multimodala texter vara allt ifrån skrift och bild, 

rörliga bilder, tal och musik som till exempel filmer.  

 
Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation. 

Med det här teoretiska synsättet ser en inte språk som bara tal och text utan här ingår även 

semiotiken som innefattar bland annat ljud, bilder, blickar och gester. Genom att 

kombinera dessa två, text och det visuella, skapas också ny mening. Machin & Mayr 

(2012) beskriver MCDA som en förfining av den kritiska diskursanalysen, som lämpar sig 

väl när en har som ambition att analysera sociala aktörer och transitivitet. Inom MCDA 

används olika typer av analyser beroende på vad en är ute efter att undersöka. En av det 

enklaste analyserna är ikonografisk analys som innebär att en granskar enskilda 
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komponenter i det visuella materialet och visar på hur dessa utgör olika diskurser. Som 

komplement till detta analyseras även semiotiken, som består av objekt och miljö. Till 

exempel när ord brister kan bilder hjälpa till för att kunna göra en mer öppen tolkning. 

Med hjälp av detta, att analysera scen, rekvisita, ljussättning är det enklare att se vad som 

kommuniceras och hur (Machin & Mayr 2012, s.31).  

Produktionen eller avsändaren har många val när det kommer till framställningen av 

individer och grupper. Avsändaren kan välja att positionera dessa individer och grupper på 

ett visst sätt, mörka eller lyfta fram särskilda aspekter hos dem. Enligt Machin och Mayr 

(2012) finns det inget neutralt sätt att framställa en person eller grupp på utan de val som 

användaren gör är medvetna strategier för hur de vill att dessa ska representeras. Ett sätt 

för att undersöka detta är genom en transitivitetsanalys och då granska en vad personerna 

gör, mot vem, hur det gör det och vad som visas (Machin & Mayr 2012, s.104). Något 

som är viktigt inom MCDA är även interdiskursivitet. Med andra ord diskurser inom 

och/eller mellan andra diskurser, till exempel flera diskurser kan vara inom en diskurs kan 

bevisa på förändringar i samhällsprocesser och å andra sidan kan få diskurser visa på att 

ett upprätthållande av sociala strukturer. Därför är den här metoden lämplig att använda då 

vi vill se hur deltagarna representeras, som både individer och grupper.  

4.4 Metoddiskussion  

När man gör en studie kan den utföras på olika sätt, antingen genom en kvalitativ eller 

kvantitativ ansats (Ekström & Larsson 2013, s.19). Fördelarna med att använda sig av en 
kvalitativ metod är att den är mer djupgående och användbar när det kommer till att 

undersöka hur människors upplevelser av olika saker. Medans den kvantitativa metoden 

lämpar sig bättre när forskaren har som syfte att mäta hur ofta något förekommer eller hur 
mycket utrymme en viss händelse får i en viss kontext (Ekström & Larsson 2013, s.119). 

När en kvantitativ ansats används sammanställer man data genom exempelvis hjälp av 

tabeller och siffror. Det är med andra ord lättare att dra generaliseringar med en kvantitativ 

metod, där urvalet ska vara representativt. Med den kvalitativa metoden är det svårare att 

uppnå representativitet, men genom att koppla analysen med teorier kan vi ändå få fram 

olika tendenser samt en djupare förståelse om varför det är på så vis. Ifall en har ett större 

material att analysera kan det vara en nackdel att använda sig av ett kvalitativ 

tillvägagångssätt då det kan vara väldigt resurskrävande. Framförallt av tidsmässiga skäl. 

Därför kan det vara mer lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod om man tänkt 
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arbeta med ett material av större skala. Men utifrån denna diskussion ansåg vi ändå att det 

var mer användbart med en kvalitativ metod i vår studie för att vi tolkade underliggande 

maktstrukturer och representation av genus. För att skapa någon slags generaliserbarhet är 

det också viktigt att välja ut utmärkande scener som har relevans till vårt syfte. 

 

Det har riktats en del kritik mot MCDA som metod. Machin och Mayr (2012) finner en 

viss problematik med metoden på grund av dess godtycklighet. Metoden kritiseras för att 

inte vara en metod för analys, utan mer av en övning i tolkningen av materialet, samt att 

våra tidigare erfarenheter kan påverka bedömningen av analysen, i för stor utsträckning 

(ibid s.208). Detta kan exempelvis handla om ens förmåga att förhålla oss neutrala och 

inte färga datan med vår egna förförståelse för fenomenet. För att pröva objektiviteten 

valde vi att föra en gemensam transkribering för att se ifall om vi kom fram till samma 

resultat. Däremot skilde sig bedömningar av värdeladdade ord och agerande vilket 

försvarade arbetet att få studien tillförlitlig. Men detta är ett problem för både den 

kvalitativa och den kvantitativa ansatsen (Ekström & Larsson 2013, s.127).  

När det kommer till validitet handlade det till främst att vi skulle visa genomskinlighet i 

vårt tillvägagångssätt. Att presentera alla delar från syfte till utförande och analys på ett 

systematiskt och öppet sätt. Detta för att ge läsaren en klar insyn till hur vårt arbete har 

utförts, vilka överväganden som gjorts, hur analysen gått till och varför (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.227). Reliabiliteten handlar om hur man på ett trovärdigt och 

intressant sätt beskrivit hur man gått tillväga i insamlingen och bearbetningen av datan. 

Om vi däremot hade valt en kvantitativ metod så utvärderas ofta validiteten och 

reliabiliteten innan datainsamlingen. Validiteten och reliabiliteten bedöms utefter den 

valda datainsamlingsmetoden kopplat till vilket syfte studien har. Men eftersom vi har valt 

att använda oss av en kvalitativ metod är vi väldigt tydliga, öppna, visar stor insyn till hur 

våra tankar och tillvägagångssätt har gått till. Detta för att ge läsaren en insyn för hur 

processen i sin helhet utspelat sig för att uppnå hög validitet och reliabilitet genom hela 

studien (Kvale & Brinkman 2014, s.227).  

 

4.5 Tillvägagångssätt  

Vi har valt att analysera texterna genom två olika nivåer, på en manifest nivå och en på en 

latent nivå. Där den manifesta nivån utgör textens explicita innehåll och den latenta nivån 

utgör det implicita i texten (Ekström & Larsson 2012, s.19). För att underlätta att 

analysera vårt breda material har vi valt att skapa koder för att hjälpa oss att fastställa 
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olika kategorier och teman som fungerar som en röd tråd i analysdelen. Analysen av 

materialet har delats in i två delar, kodning och tolkning. I den första delen av analysen har 

materialet kodats. Det kan exempelvis handla om att reducera, organisera och kategorisera 

händelser i våra avsnitt (Hartman 2004, s.287). Enligt Hartman (2004) är det första steget 

inom kodning att finna intressanta begrepp, och det andra är att försöka identifiera teman 

som i sin tur kan hjälpa oss att tolka och förstå de händelser som vi är intresserade av. När 

vi kodade materialet, fokuserade vi på att anteckna ned hur deltagarna samtalade och 

agerande inne på hotellet. Vi skrev även ned hur miljö såg ut samt andra viktiga delar i 

berättandet, såsom klippbilder, musik och rekvisita. Denna kodning utfördes i princip 

genom hela programmet, men mer detaljrikt i de scener som vi ansåg vara av relevans 

kopplat till vårt syfte. Efter att all data skrivits ned så kategoriserade vi den, vilket 

Hartman beskriver som nästa del i processen (Hartman 2004, s.288). I denna del kunde vi 

identifiera att sexualitet, utseendefixering och makt var en stor del i programmens 

innehåll. När vi upptäckte dessa kategorier/teman, tolkade vi dess innebörd utifrån teori 

och tidigare forskning. Slutligen jämförde vi våra tolkningar av de utmärkande scenerna 

från de olika säsongerna, detta för att identifiera om de återfanns skillnader i 

representationen av kvinnor och män, säsongerna emellan.  
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5. Resultat och analys  
Nedan kommer vi presentera utmärkande scener och bilder för att försöka ge läsaren en 

tillförlitlig bild av hur män och kvinnor representeras i Paradise Hotel.   

 
5.1 Paradise Hotel introduktionerna 2010 och 2018 

I det här avsnittet redogör vi för introduktionerna i respektive säsong för att därefter tolka 

likheter och skillnader mellan dem, kopplat till tidigare forksning och teori. 

 
5.1.1 Introduktion 2010 

 I början av programmet visas ett smakprov för vad som komma skall. Vi får höra röster 

samtidigt som klippbilder från kroppar visas i bild. Vi får först höra de manliga rösterna. 

De beskriver sig som ledare och unika samtidigt som vi exponeras för muskulösa, inoljade 

kroppar på stranden. Vi introduceras sedan för de kvinnliga deltagarnas röster. Det första 

vi får höra är “Jag brukar inte behöva göra så mycket för att få killar på fall, de brukar 

falla av sig själv”. De andra rösterna beskriver hur de ska agera taktiskt för att nå långt i 

tävlingen. Bland annat genom att uttrycka “keep your friends close but your enemies 

closer”, “... Jag hatar att förlora” samt “Jag är en ledartyp, jag kommer köra över tjejerna” 

(2010, avsnitt 1). Samtidigt som de kvinnliga rösterna hörs, exponeras vi för lättklädda, 

inoljade, kvinnliga kroppar.  

 

I de separata introduktionerna av deltagarna beskriver sig killarna som sexuella, ledartyper 

eller unika personer. Vi får bland annat höra Andreas beskriva sig som en ledare och att 

han ska ta kommandot inne i huset och Leonardo säga, “Jag kommer att ha sex så fort som 

möjligt i paradiset. Om det finns en tjej som tror att hon kan pusha runt mig så är det ingen 

möjlighet” (2010, avsnitt 1, min 2.45). Kvinnorna yttrar sig relativt splittrat. Bland annat 

om kärlek, nakenhet, män och fokus på tävling. Som exempel är det viktigt för deltagaren 

Emelie, även kallad barbie, att en man är förmögen för att kunna ta hand om, och skämma 

bort henne. För Sandra hoppas hon inte hitta kärleken för att det ska påverka hennes 

chanser att ta hem vinsten. En som är lite avvikande från de andra kvinnliga deltagarna är 

Melissa som beskriver sig som en spelare, “Till tjejerna i huset säger jag, ni kommer 

aldrig kunna spela spelet bättre än jag” (2010, avsnitt 1, min 5.30). 

  

Stor vikt läggs på inzoomning av inoljade och vältränade kroppar. Vilka kroppsdelar som 

är i fokus beror på vem det är som introduceras. Om det är en kvinna som introduceras 
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fokuserar kameran främst på rumpa, bröst och ansikte. Om det är en man är fokus istället 

på magrutorna, armarna och ansiktet. Alla deltagare skildras i antingen bikini eller 

badshorts beroende på vilken kön de tillhör. Kvinnorna är nätta och männen är långa och 

muskulösa. 

 

  
Figur 1: Bilder från introduktionen av Petter och Emelie (Mastiff). 

 
Alla deltagarna skildras i varm, tropisk miljö som speglar klimatet på paradisön. Männen 

använder rekvisita i form av objekt som ger dem möjligheter att utföra en aktivitet med. 

Detta genom exempelvis att de manliga deltagarna springer, spelar fotboll eller lyfter 

träningsvikter. I Petters introduktion får vi exempelvis se honom lyfta vikter samtidigt 

som kameran fokuserar på hans muskler (Se Figur 1). Kvinnorna å andra sidan har i större 

utsträckning ingen rekvisita som de gör något med. De ligger antingen på en solbädd, i 

poolen, i en säng eller lutandes mot ett träd utan att göra något ansträngande. I Figur 1, ser 

vi ett exempel på detta ifrån Emelies introduktion.  

 

Musiken som spelas i samband med deltagarnas introduktion skiljer sig mellan könen. 

Under kvinnornas presentationer spelas främst popmusik, här bland annat Britney Spears 

och Lady Gaga. Killarna har mer rap-, house- och reggae-musik. Något att tillägga är att 

könet på artisten som sjunger stämmer även överens med det kön som deltagaren har. 

Alltså kvinnlig artist, kvinnlig deltagare och tvärtom. 

  

5.1.2 Introduktion 2018 

I början av första avsnittet möts vi av fyra svartklädda kvinnor, åkandes på fyrhjulingar på 

stranden. I bakgrunden dånar basmusik samtidigt som kvinnorna står upp på 

fyrhjulingarna och har gasen i botten. Fyrhjulingarna är rödrosa och kvinnorna bär svarta 

korta shorts och sport BH. Samtidigt klipps det in citat från de kvinnliga deltagarna: 

“Killar som kallar sig alfahane är det värsta jag vet” samt “Det här är tjejernas säsong på 
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paradise. Vi ska fucking regera!”. Kvinnorna intar paradiset och tas emot av 

programledaren Malin. Malin säger, “Vad sjukt snygga och så coola ni är. Vilket 

powergäng!”. Hon säger till de kvinnliga deltagarna att i år är det tjejerna som styr och 

ställer i årets paradise. Hon frågar bland annat Danijela, om hon är van vid att styra och 

ställa med killarna där hemma i Sverige. Hon besvarar frågan med ett “det är jag absolut, 

det är jag van vid. Om jag inte får som jag vill blir jag sur (2018, avsnitt 1, min 2). 

  

 
Figur 2: Bilder från introduktionen av Nina och Danijela (Mastiff). 

 

Efter denna sekvens får vi en introduktion av kvinnorna var för sig. Generellt sett får vi 

höra de kvinnliga deltagarna beskriva sig som ledartyper som inte låter sig underordnas 

män. Vi får bland annat höra Danijela beskriva sig själv som en person som älskar att 

bestämma och hatar när hon inte får som hon vill. Likt Danijela får vi höra deltagaren Ida 

säga “jag kommer både ha tjejer och killar här” (säsong 2018, avsnitt 1, min 4) och pekar 

på lillfingret. En avvikande deltagare är Stephanie som beskriver sig mer som en 

kärleksfull person, “Jag skulle beskriva mig själv som en romantisk person, det finaste i 

livet är att bli älskad och älska någon” (säsong 2018, avsnitt 1, min 7). 

  

De kvinnliga deltagarna skildras ofta i bikini. Kameran zoomar in på deras kroppsliga 

attribut såsom rumpa, bröst men också med ett fokus på blicken. Återigen ser vi Stephanie 

som avvikande. Här är det inga inzoomningar på hennes kroppsliga attribut, utan mer på 

hennes ansikte. De kvinnliga deltagarna har olika sorters kläder. Den första deltagaren 

som presenteras är Danijela. Hon skildras i militärkläder och boxningshandskar samtidigt 

som hon gör armhävningar och slåss i luften i slowmotion. I nästa scen skildras hon på en 

strand i bikini där kameran fokuserar mer på hennes kroppsliga attribut i jämförelse med 

scenen innan. Detta är i princip så alla de kvinnliga deltagarna representeras- de har en 

tvådelad presentation, en mer “riggad” presentation och en mer intervju-fokuserad del. Vi 

får bland annat se kvinnorna bära militärkläder, boxningshandskar, krigsmålning samt en 
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annan deltagare med en godisklubba i munnen. I deras introduktioner är de aktiva. 

Antingen slår de i luften, står på en mansrygg eller agerar DJ (Se figur 2). Den person som 

avviker från de andra deltagarna är återigen Stephanie. Hon skildras främst i intervjuform 

och har rekvisita i form av blommor i håret och ett halsband runt halsen. Musiken som 

spelas är främst housemusik men avviker i Idas introduktion då låten “lollipop” spelas 

som är en raplåt. Det är en blandning mellan kvinnliga och manliga artister och kvinnorna 

skildras i olika miljöer. Såsom i en säng, på stranden, i poolen samt i en mer vardaglig 

miljö. 

 

 
Figur 3: Bilder från romantikerna och Edins separata introduktion (Mastiff). 

  

De tre första manliga deltagarna presenteras som “romantikerna” (Se Figur 3). De är 

klädda i vita skjortor gåendes längst stranden med Backstreet boys spelandes i 

bakgrunden. Deltagarna bär på röda rosor, en gitarr samt en rödvinsflaska. En av 

deltagarna utbrister “vi kommer att komma längst på grund av att vi inte är några 

douchebags. Vi kommer att behandla tjejerna som kvinnor”. Men precis som med 

kvinnornas introduktion har dessa romantiker även en egen separat presentation där de får 

presenteras enskilt. Likt tjejerna är det fokus på deras kroppar genom inzoomning på 

bröstkorgen, magen, armar samt ansikte. En deltagare som avviker är Lukas. Hans 

kroppsliga attribut får inte samma fokus som de andra manliga deltagarna. Lukas är inte 

lika muskulöst byggd medans de andra två deltagarna är mycket vältränade. Männen 

pratar mycket om romantik samt om deras sexuella lust. Vi får bland annat höra Mattias 

säga “Bara för att jag är romantiker så behöver det inte betyda att jag är snäll i sängen” 

(2018, avsnitt 1, min 12.20). Deltagarna bär endast badshorts, förutom Mattias som i en 

scen skildras i en jeep med skjorta, klocka och solglasögon. Både Edin (Se Figur 3) och 

Mattias har liknande presentationer, där de poserar halvnakna samtidigt som de spänner 

sina stora muskler och berättar om sex och romantik. Lukas å andra sidan skildras i havet 

där han slås omkull av en våg. Lukas pratar virrigt och osammanhängande. Produktionen 
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klipper även in hjärtan som sprutar från hans rumpa. Han säger bland annat “Jag älskar att 

ge tjejer rosor och choklad och sånt. Typ saker man kan köpa utomlands på stånd med 

isbjörnar och sånt” (2018, avsnitt 1, min 14.15). Programmet klipper då in en isbjörn som 

säger “what?”.   

  

 
Figur 4: Bilder från Badboysen och en separat introduktion från Dennis (Mastiff). 

 

I nästa del introduceras “badboysen”. Hög rockmusik spelas samtidigt som de skildras 

mekande på en Jeep. Iklädda endast svarta shorts bär de på däck eller lutar sig mot huven 

med kaxiga miner. Vi får höra en röst “klart tjejer gillar badboys”, samt samma röst säger 

“jag kan vara sneaky och hal som fan och jag kommer göra allt som krävs för att vinna”. 

Männen är sotiga av allt grus och olja (Se Figur 4). Precis som med alla andra deltagare så 

presenteras badboysen också separat. Den första deltagaren är Marcelo. Han åker in mot 

stranden på en vattenskoter samtidigt som housemusik spelas i bakgrunden. Han är utan 

tröja och har små badshorts på sig. Kameran klipper snabbt från olika vinklar i takt med 

musiken. Kameran har även här mycket fokus på hans kropp. I denna sekvens hör vi 

Marcelo säga “Jag är en fuckboy, älskar att ligga runt” och “Jag ser så bra ut att jag inte 

behöver jobba så mycket, tjejerna kommer främst till mig”. Medans detta sägs hör vi 

musikartisten i bakgrunden sjunga “Han är fuckboy”. Vi ser ett genomgående tema i 

introduktionerna av badboysen. Detta främst gällande rekvisita, miljö, musik och attityd. 

De alla bär svart och har en kaxig jargong samtidigt som samtliga badboys pratar om sex 

och att de får många kvinnor på fall. Detta blir tydligare när vi får se dessa deltagare 

antingen bryta rosor eller tända eld på hjärtan. Vi ser även en av deltagarna skildras med 

en motorcykel med rock i bakgrunden. Samma deltagare säger även “Jag är mest stolt över 

min mysklubba. Störst kuk vinner” (Säsong 2010, avsnitt 1, min 20.30). Vi får även Höra 

Dennis säga, ”Jag föredrar singellivet och magiska one-night-stands” (Se Figur 4).  

 

5.1.3 Likheter och skillnader  
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Nedan redogör vi skillnader samt likheter mellan hur deltagarna representeras i 

introduktionen kopplat till teori och tidigare forskning. Detta genom att tolka de olika 

modaliteternas innebörd samt hur de samverkar tillsammans för att skapa en helhet.  

 

Tydliga skillnader vi kan se i introduktionerna mellan säsongerna är att under programmet 

2018 så är männen redan inplacerade inom olika stereotyper. De är uppdelade i 

“romantiker”, “badboys” och “sporthunkar”. Kvinnorna å andra sidan har inte någon 

stereotypisk stämpel utan produktionen väljer istället att iakttagaren själv ska skapa sig en 

uppfattning för vilka dem är. Likt kvinnorna i säsongen 2018 så har ingen av deltagarna i 

programmet 2010 en förutbestämd typisk placering. 

  

De likheter vi kan identifiera är att produktionen har mycket fokus på halvnakna kroppar 

och närbilder på olika delar av kroppen, oavsett kön. Vad som får fokus skiljer sig dock 

mellan könen. Männen får mer fokus på mage, armar, bröst och ansikte medans 

kvinnornas brännpunkter syftar främst på deras rumpor, bröst och ansikte. Både männen 

och kvinnorna som uppfyller det stereotypiska kraven på vad som är kroppsligt kvinnligt 

och manligt kodat har närbilder på dessa delar, medans de deltagare som inte har dessa 

stereotypiska drag får istället mer fokus på andra egenskaper. Utifrån Dancygers (2010) 

resonemang att närbildernas syfte är att framhäva något som är viktigt, kan vi förstå det 

som att båda säsongerna värdesätter “fina” stereotypiska kroppsliga delar över andra 

mindre delar som inte stämmer överens med denna uppfattning. Genom denna skildring 

får iakttagaren en typisk framställning av vad som är kvinnligt respektive manligt i analys 

av deras kroppar genom kamerans fokus samt de deltagare som deltar i programmet. Ingen 

av deltagarna är varken överviktiga eller har ett icke stereotypiskt “fint” utseende. 

Tolkning av närbilder av båda könen strider i detta fall mot Mulveys (2006) uppfattning 

om männen som bärare av blickar. I detta sammanhang är det både män och kvinnor som 

framhäver lust i iakttagarens ögon. 

 

Något som vi fann intressant i dessa introduktioner är dels klädval, rekvisita, miljö, musik, 

ordval och blickar. Vi kunde utläsa en stor skillnad i säsongerna i hur produktionen, 

genom dessa texter, framställer män och kvinnor. I den senaste säsongen ser vi ett 

genomgående tema i hur kvinnorna representeras som det Connell (1987) beskriver som 

hegemoniska maskuliniteter. Detta genom att framställa kvinnorna som exempelvis 

militärer och kickboxare, vilket kan uppfattas som våldsamma ledartyper vilket stämmer 
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överens med den klassiska actionhjälten i amerikansk filmgenre, som Katz (2011) 

beskriver som det typiska manliga idealet. Det kan tolkas som att produktionen gör ett 

medvetet val att sätta de kvinnliga deltagarna i en manlig idealbild för att belysa att 

kvinnorna är överordnade den vardagliga mannen. Denna tolkning stärks även genom 

Malin Gramers uttalande “I år så är det tjejerna som styr och ställer i paradiset” (1.50 

avsnitt 1, 2018). Detta strider i sin tur med Hirdmans (1988) uppfattning av 

genuskontraktet och den kvinnliga positionen som underordnad mannen. Å andra sidan 

har de kvinnliga deltagarna en tvådelad presentation där de också framställs som typiskt 

kvinnliga vilket liknar presentationerna från 2010. Detta genom kvinnligt kodade kläder, 

fokus på kropp och sex. Men vi ser en skillnad för hur de kvinnliga deltagarna speglas i 

2010. I denna säsong framställs de mer som passiva i den bemärkelsen att de inte gör 

något aktivt med ett objekt. De befinner sig antingen på stranden, poserandes mot ett träd, 

i poolen eller i en säng. Kroppsligen är deras roll att posera medans männen i denna 

säsong alltid gör något aktivt, exempelvis spelandes kort eller sparkandes i sanden. Allt 

för att stärka deras “kvinnliga” respektive “manliga” egenskaper inom ramen för 

maskulinitet och femininitet.  

 

Musiken spelar även en avgörande roll i dessa presentationer i inramningen av 

personernas personligheter och egenskaper. Vi kan tydligt se att produktionen aktivt väljer 

musik efter deltagarnas personlighet och kön. I säsongen 2010 är låtarna typiskt kodade 

efter deras kön. Vi får bland annat höra Lady Gaga och Britney Spears under kvinnornas 

introduktion och raplåtar som “Hate the player” samt “I need dollar” till männens 

introduktioner. Om det är en kvinna som introduceras är det en kvinna som sjunger och 

tvärtom om det är en man som presenteras. Alla inom ramen för manligt respektive 

kvinnligt kodade låtar. Detta ser däremot annorlunda ut i senaste säsongen. Killarna får 

musik kopplat till den stereotyp de har kategoriserats in i. Romantikerna får exempelvis 

“Backstreet Boys” till sina intron och Badboysen får hård rockmusik eller housemusik. 

Kvinnorna å andra sidan får mer en blandning av låtar från housemusik till pop där det är 

svårt att tolka dess innebörd. Däremot får deltagaren Ida en mer typisk framställning av 

Mulvey’s beskrivning av kvinnan som ett sexuellt objekt. Däremot har hon fortfarande 

egenskaper som hon förmedlar och är aktiv i sin roll. Detta genom att hon beskriver sig 

själv som att ingen kommer att bestämma över henne. Ida har likt Goddards (2000) 

argument, att “subjektet” har en makt att vika sig, i den bemärkelsen att hon spelar på sin 

sensuella jargon för att få männen “runt sitt lillfinger” (3.40 avsnitt 1, 2018). Med denna 
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tolkning av deltagarna under 2018 kan vi se att kvinnorna har mer flytande identiteter i 

förhållande till dels männen samma säsong samt kvinnorna i säsongen 2010. 

  

Gällande uttalanden under introduktionerna från respektive säsong skiljer sig det främst 

mellan de kvinnliga deltagarna. Ett tydligt exempel är när man jämför deltagaren Nina 

(2018) mot Emelies (2010) uttalanden; Nina säger “Jag älskar att sätta killar på plats, 

speciellt machokillar” kontra Emelies uttalande “Jag tycker att det är viktigt med en kille 

som har mycket pengar för att han ska kunna skämma bort mig med saker jag vill ha”. Här 

ser vi ett tydligt skifte i makthierarkin där Nina positionerar sig högt i ordningen. För att 

se från ett bredare perspektiv hur kvinnorna talar i introduktionen av respektive säsong är 

kvinnorna i säsongen 2018 mer kraftfulla i deras språkbruk. Kvinnorna i säsongen 2010 är 

mer förföriska i sin tes. Männen å andra sidan båda säsongerna har ett gemensamt 

tematiskt drag av att prata om sex, kvinnor samt måla upp sig som ledare. Med exempel 

från Leonardos uttalande (2010) “Jag kommer ha sex så snabbt som möjligt i paradiset” 

och Marcelo (2018) säga “Jag är en fuckboy, jag älskar att ligga runt”. Däremot urskiljer 

vi en viss skillnad i säsongen 2018 där “romantikerna” uttrycker sig även romantiskt.  

  

Blicken är en viktig del för att förstå hur personen skildras. Vi ser att kvinnorna i säsongen 

2010 har en mer generell sensuell blick i förhållande till kvinnorna från 2018. Ett 

genomgående tema i den tidigare säsongen är att kvinnorna är mer förföriska i sina 

blickar, de tittar djupt in i kameran med kisande ögon medans andra mer kollar bortåt för 

att verka mer “svårfångade”. Det här styrks även genom tydligt kvinnligt kodade 

poseringar av deras kroppar. De kvinnliga deltagarna i senaste säsongen har en variation 

av deras blickar. De kan ses som obrydda, hårda eller neutrala i intervjuformer. Men som 

vi nämnt ovan är det ett undantag i säsongen 2018, vilket är Ida. Likt de andra kvinnliga 

deltagarna från 2010 har hon en mer lockande, förförisk blick som stärks i den miljö hon 

visas upp i. Vi ser en tydlig skillnad i hur männen från säsongen 2010 skiljer sig från 

kvinnorna i samma säsong. Männen har mer allvarliga, hotfulla eller glada blickar som 

stämmer överens med deras uttalanden som ledare och sexuellt aktiva personer. Från 

säsongen 2018 ser vi att männens blickar stämmer väl överens med den stereotyp de har 

placerats in i. Romantikerna har exempelvis en mer sensuell blick medans badboysen har 

en mer kaxig och självsäker sådan. 
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Det är dock viktigt att se kritiskt på dessa introduktioner. Dels på grund av bildsättning, 

klippbilder, rekvisita och frågor som produktionen har makten över. De olika 

modaliteterna skapar en inramad helhet som produktionen själva eftersträvar. Detta genom 

bland annat stängda frågor och inklippta citat. Deltagarna blir intervjuade och utfrågade, 

men vi får endast höra svaren, utan dess kontext. Detta kan således inte vara en egenskap 

som deltagaren själv tycker är en central del av sin personlighet. Vidare kan produktionen 

ta ut “relevanta” delar som de anser är mer intresseväckande. Därmed har de också en 

makt att skugga andra delar som kan motstrida den stereotypiska framställningen av en 

Paradise Hotel deltagare. Ett bra exempel är när vi introduceras för Petter som, helt 

plötsligt, utan kontext, får ett inklippt citat i sin presentation “Jag är en kåt jävel helt 

enkelt”. Således har dessa citat som tagits från ett annat sammanhang fått en betydande 

roll i framställningen av deltagarna. När deltagarna kliver in i paradiset så kliver de även 

in i en mediekategori som har ett förutbestämt underliggande värde som påverkar hur de 

kommer att representeras i rutan. Därför är det också svårt att säga att produktionen målar 

upp en rättfärdig bild av deltagarna i introduktionen, där de har som mest makt att 

behandla innehållet. 

 

I introduktionen av deltagarna i respektive säsong kunde vi identifiera att utseende, makt 

och sex är centrala delar i majoriteten av introduktionerna. Detta dels genom bild, musik, 

rekvisita samt hur de samtalar om dessa ämnen. På ett tematiskt sätt kommer vi presentera 

hur de olika säsongerna återspeglar dessa teman genom utmärkande scener kopplat till 

teori och tidigare forskning. 

  

5.2 Utseendefixering 

Här presenterar vi utmärkande scener i repsektive säsong för att sedan tolka dess 

innebörd och identifiera likheter och skillnader.   

 

5.2.1 Säsongen 2010 

I början av det första avsnittet står kvinnorna och väntar på männen inne på hotellet. När 

männen kommer upp för trappan ser vi hur en av de kvinnliga deltagarna ler och tar sig för 

munnen. De flesta deltagare ler och är relativt tystlåtna, oavsett kön. När de har 

presenterat sig för varandra säger programledaren, Alex, till kvinnorna: ”Vad snygga ni 

är” och till männen ”och vad muskulösa ni är” (säsong 2010, avsnitt 1, min 7.27). Han 

frågar sedan Emanuel, ”utbudet, vad tycker du om tjejerna?”. Han besvarar frågan med att 



 29 

han är väldigt nöjd. Vi får sedan höra deltagarnas åsikter om det motsatta könets utseende 

genom intervjuer. Vi får bland annat höra Emanuel säga ”Uppklädda, dom hade high 

heels” (Avsnitt 1 2010, min 6.38) samt Julia säga ”Ingen av killarna har kraven jag 

vanligtvis har. Å andra sidan är det ganska bra då det blir lättare att spela (Avsnitt 1 2010, 

min 10.39). Efter en del intervjuer får Melissa en fråga från programledaren om vem hon 

tycker ”det kittlas mest för”. Hon besvarar denna fråga med att hon nog hade haft mest kul 

med Johannes. Därefter bildar de ett par. Efter att Melissa och Johannes har bildat ett par 

så får resterande kvinnliga deltagare välja mellan männen en efter en. Julia är sist och får 

välja mellan deltagarna Emanuel och Petter. Petter är mer muskulös och Emanuel har 

längre hår med ett Peacemärke runt halsen. Programledaren ställer frågan, ”Väljer du 

surfduden eller bröstkorgen?” till Julia. Denna fråga från programledaren kan uppfattas 

som väldigt ytlig och icke-personlig.  

  

Senare i det första avsnittet får vi återkommande gånger se deltagarna prata om varandras 

utseenden. Exempelvis yttrar både Emelie och Julia sin besvikelse över männen som de 

delar paradiset med. De beskriver dem som sköna men att de inte håller måttet gällande 

deras utseenden. Vi får även höra JP säga några ord om sin partner, ”Kanske inte nån tjej 

som jag hade haft utanför paradise. Jag hade tagit Julia, hon ser bra ut” (Säsong 2010, 

avsnitt 1, 15.20). 

 

 5.2.2 Säsongen 2018 

I början av första avsnittet i säsongen 2018, innan de första männen kommer in i paradiset, 

får vi höra vad tjejernas förväntningar är på männen, dels genom frågor från 

programledaren och dels i interaktioner med varandra. Vi får först höra Idas (säsong 2018, 

avsnitt 1, min 3.13) åsikter i intervjuer där hon beskriver att de vill ha en man som ska 

vara lite svår, lite ”badboy”. Några minuter senare (säsong 2018, avsnitt 1, min 06.38) 

sitter de kvinnliga deltagarna och diskuterar hur en man bör se ut. De är överens om att de 

tycker det är snyggt med tatueringar. Stephanie beskriver att hennes typ har ett första 

intryck av en ”badboy” fast som sedan ska visa sig att vara en snäll, omtänksam och rolig 

kille. Kvinnorna säger sedan namnet ”Genry” (muskelbyggare) och syftar till en deltagare 

som varit med tidigare år som stämmer överens med denna ståndpunkt. Danijela får sedan 

sin talan om vad hon tycker en kille ska vara och säger ”Kort sagt, han ska vara Mr. Grey, 

punkt”.  
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Figur 5: Kvinnornas första intryck av romantikerna (Mastiff). 

 

Romantikerna kommer in (2018 Avsnitt 1, min 08.55, se Figur 5) med inoljade kroppar 

med korta små röda badshorts. De går med en kaxig stil ned för trapporna och möts av 

skrik och skratt från kvinnorna. De hälsar på varandra och vi får sedan höra intervjuer om 

vad deras uppfattningar var om de andra könets utseende. Ett genomgående tema är att 

både tjejer och killar är nöjda med hur deras eventuella partner ser ut. Bland annat får vi 

höra Danijela i en intervju sägandes ”Ja ba omg, jag blev skitglad, dom var skitsnygga” 

och Edvin som yttrar sig ”Tjejerna här inne är så sjukt nice alltså”. Samtliga deltagares 

yttranden, oberoende av kön, är väldigt lika i sitt språkbruk. Det är tre tjejer och tre killar 

som får sin röst hörd i intervjuer. Den enda personen som sticker ut är Mattias som istället 

vänder på situationen, att han tror att han kan få någon av tjejerna att bli intresserade av 

honom och inte tvärtom.  
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Figur 6: Bild från första intrycket av badboysen (Mastiff). 

 

I senare del av avsnittet får vi höra Jennifer säga ”Snart kommer det in mer killar! 

Badboysen kommer snart, jag gillar badboys. Jag gillar det fast jag inte gillar det” (2018 

Avsnitt 1, min 14.27). Samtidigt som hon hoppar med kroppen. När badboysen kommer in 

(2018 Avsnitt 1, min 16) i paradiset möts de av ungefär samma reaktion som romantikerna 

fick. Vi får återigen höra tjejerna skratta och skrika medans de manliga deltagarna är mer 

lugna. Vi får höra Nina säga ”Jag blev sjukt glad när badboysen kom in, dom var sexiga 

genom deras blick typ. Jag tycker Marcelo absolut är snyggast. Jag hoppas vi kan prata 

lite på festen ikväll och kanske hångla. Skoja, haha” (2018 Avsnitt 1, min 15.37, se Figur 

6). Jennifer säger sedan ”lite mer grabbar här, det gillar vi”. Vi får sedan endast höra vad 

av badboysen tycker om de kvinnliga deltagarna. Marcelo säger ”dom verkar väldigt 

öppna och härliga” och att han är intresserad av en av dem, Nina. (2018 Avsnitt 1, min 

18.24). 

 

I scenen efteråt går Mattias, Stephanie, Ida och Edin i väg till ett av rummen. För dessa 

deltagare visar sig det vara svårt för att acceptera att ”badboysen” hade placerats inom 

denna kategori. Stephanie säger ”Det där var inga badboys, det var inget att hänga i 

julgranen”. Killarna är överens om att det och beskriver att de hade förväntat sig en 

”helgaddad” (tatuerad) kille. Vi får sedan höra Mattias i en intervju säga ”Badboysen var 

inte badboys, ehh haha. Det var helt vanliga killar, små cykelpojkar” (2018 Avsnitt 1, min 

17.54).  
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5.2.3 Liknelser och skillnader  

De liknelser vi kan identifiera är att båda säsongerna har ett tydligt fokus på utseende. I 

separata intervjuer får vi återkommande gånger i båda säsongerna höra deltagarnas åsikter 

om det motsatta könets kroppsliga attribut. Det som skiljer sig åt mellan säsongerna är att 

det är mer fokus på kvinnornas förväntningar av de manliga deltagarna i den senare 

säsongen. I denna säsong blir vi tidigt presenterade för kvinnornas åsikter om ett slags 

manligt ideal, dvs hur en man bör se ut och agera. Deltagarna är överens om att en man 

ska vara en badboy (en slags värsting). Deras beskrivning av idealet i vissa delar överens 

med Hirdmans (2004) uppfattning av maskulinitet som hård och stark. Personen ska vara 

muskulös, tatuerad, hård och självsäker. Något som är intressant är att flera kvinnliga 

deltagare åtrår det utseendemässiga, hårda attributen men att de vill ha en mjuk insida- en 

egenskap som motstrider den stereotypa maskuliniteten. Männen får, likt kvinnorna, yttra 

sig om deras utseenden men däremot inte om ett kvinnligt ideal. När de manliga 

deltagarna i säsongen 2018 kommer in i paradiset ser vi en tydlig skillnad för hur de olika 

könen reagerar. Männen är mer “coola” och kvinnorna mer exalterade genom att hoppa 

och skrika, något som är i regel med vad som är feminint respektive maskulint.  

 

I säsongen 2010 kan vi utläsa att utseendet är mer i fokus i valet av partner. De får inte 

skapa en personlig uppfattning om varandra innan de blir indelade i par. Vidare får 

programledaren oss att tolka det som att personligheten är ännu mindre viktig då han 

benämner två manliga deltagare efter utseende och inte namn. Han ställer även olika slags 

frågor till deltagarna beroende på vilket kön de tillhör. Till kvinnorna frågan han “Vem 

kittlas det mest för?” och till männen “Vad tycker ni om utbudet?”. Vidare kan ordet 

“utbud” tolkas som varor, i det här fallet kvinnorna. Ordet “kittlas” är även mer feminint 

kopplat och en synonym för något man känner något extra för. Han säger även att männen 

ser muskulösa ut och att kvinnorna är vackra. Således betonar attribut och ordval som är 

kopplat till stereotypiskt maskulint och feminint.  

  

5.3 Maktkampen i paradiset 

Nedan redogör vi utmärkande drag i respektive säsong för att sedan tolka likheter och 

skillnader mellan säsongerna.  
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5.3.1 Säsongen 2010 

Efter introduktionen av deltagarna blir deltagarna snabbt indelade i par. Utan någon slags 

vetskap om de manliga deltagarnas personligheter får kvinnorna välja ut den man som de 

anser ser bäst ut som således gör att de blir ett par. Den person som inte blir vald är Petter. 

Han blir istället eskorterad till ”singelrummet”, som till synes är betydligt mindre lyxigt än 

de andra rummen. Senare i avsnittet får vi höra Petter i en intervju säga att han alltid 

brukar vara i centrum och att folk brukar flockas omkring honom (Säsong 2010, avsnitt 1, 

min 17.31). Musiken i samband med intervjun är väldigt sorgsen. Senare på kvällen 

kommer det ett brev in (Säsong 2010, avsnitt 1, min 28.18). I brevet står det att deltagarna 

ska ha en parmiddag och fest. Däremot står det även i brevet att Petter inte kan medverka 

på grund av att han inte har en partner och får istället gå upp på sitt rum. Under tiden de 

andra deltagarna festar och har kul, skildras Petter i sitt rum nedstämd och ensam. Senare 

samma kväll får Petter möjligheten att bilda par med valfri deltagare. Han väljer 

deltagaren Lin vilket innebär att Andreas blir utan partner. Han får nu istället, likt Petter, 

lämna festen och skildras därefter ensam på singelrummet medans de andra deltagarna 

festar vidare (Se Figur 7). Att vara singel innebär alltså inte enbart nackdelar utan även 

fördelar som vi tydligt ser i Petters fall.  

 

 
Figur 7: Andreas som skildras ensam och nere efter att han blivit utan partner (Mastiff). 

 

Alla män i säsongen 2010 hade något gemensamt. I introduktionen kan de tolkas som 

sexgudar, ledare och personer som tar för sig. I intervjuer har de lätt att te sig på ett visst 

sätt som stämmer överens med en “macho-man” men som skiljer sig från hur de faktiskt 

agerar inne i huset. Viktigt att nämna är att detta inte gäller alla manliga deltagare men till 

vår förvåning, majoriteten av dem. Det är egentligen bara en manlig deltagare, Jean- 

Pierre (även kallad JP), som är överordnad de andra deltagarna inne i huset. En annan 

manlig deltagare som tydligt är i botten av makthierarkin är Andreas. Han blev snabbt 

utfryst av grupperna och håller sig mycket för sig själv. Detta efter att han blivit utbytt av 
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sin partner. Han som beskrev sitt livsmotto som, “lev hårt och dö ung, sen i himlen 

kommer jag vara kung”, skildras nu istället som en ledsen, maktlös, en underordnad 

maskulinitet.  

  

Varför Andreas hamnade utanför, grundar sig i JP inverkan på de andra deltagarna. Bland 

annat får vi höra honom säga ”Det finns en snubbe här som är ganska oskön” (Säsong 

2010, avsnitt 1, min 21.22) och syftar på Andreas samt ”Vi har reda börjat diskutera hur vi 

ska få ut Andreas”. (Säsong 2010, avsnitt 1, 21.40). Han använder sin silvertunga flitigt 

för att konfrontera och påverka de andra deltagarna. Kameran fångar upp flera situationer 

där JP även benämner andra deltagare som “gubben” och “gumman”. Något som är 

gemensamt i dessa situationer är att det alltid är flertalet deltagare i rummet när detta sker. 

Vi får även höra andra deltagare beskriva JP som den person som styr och ställer. Bland 

annat genom Melissas uttalande ”Det är JP som är hjärnan bakom allt det här. Utan JP är 

Johannes ingenting” (Säsong 2010, avsnitt 2, 20.10). Det är egentligen ingen som vågar 

utmana honom förutom Melissa. Hon ifrågasätter JPs sätt att prata illa om andra deltagare 

och hans sätt att styra inne på hotellet (Säsong 2010, avsnitt 3, min 2.43). JP beskriver 

Melissa att Melissa förstör hans harmoni inne på hotellet. Han säger även till hennes 

ansikte att han inte tycker om personer som henne. Melissa kontrar detta med att säga att 

hon inte tycker om honom heller. Hon släpper inte blicken mot hans ögon och kallar 

honom för en slug person som endast “snackar skit om alla”. 

  

Likt JP är Melissa med i många heta diskussioner. Under paradisets första “pandoras ask”, 

som är ett moment där deltagarna får ställa anonyma frågor till varandra, får Melissa 

frågan varför hon pratar så mycket skit inne på hotellet. Hon bemöter frågan med en 

aggressiv ton och försöker att ta reda på vem det är som ställt den. Det blir en tystnad 

bland de andra deltagarna som inte är villiga att gå in i en diskussion med henne. Hon 

säger att “jag pratar inte skit, jag säger det jag tycker”. Senare under momentet får 

Emanuel frågan om hans kyss med Melissa var bra. Han svarar med, “vi var lite tipsy, det 

kommer bli bättre”. Melissa svarar med, “så du tror att du kommer få mer?” (syftar på 

kyssen) med en hård ton. Senare under Pandoras ask hotar hon Emanuel genom att säga 

“Det är bara en dag kvar till parceremonin och kyssen var inte så bra. Så att ja, det ser bra 

ut för dig Emanuel”. Senare under kvällen bryter ännu ett bråk ut när Emanuel försöker 

förklara sig. Enligt honom uttryckte han sig på det viset för att gardera sig själv. Han 

visste att han var full och var orolig att Melissa tyckte kyssen var dålig. Melissa brister ur 
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sig att “Ingen kille skämmer ut mig. Killar är mycket lägre än tjejer, förstår du det?!” 

(2010 avsnitt 3, min 18.53).  

 

5.3.2 Säsongen 2018  

I början av säsongen 2018 får vi höra programledaren Malin säga “I år är det tjejerna som 

styr och ställer i paradiset. Killarna kommer få kämpa för sin överlevnad här på hotellet” 

(Säsong 2018, Avsnitt 1, min 0,4). I denna säsongen får de kvinnliga deltagarna många 

män att välja mellan. Under dessa två avsnitt introduceras vi för nio manliga deltagare 

inom respektive stereotyp (romantiker, badboys och sporthunkar). För att få stanna i 

paradiset måste de manliga deltagarna slåss om kvinnornas uppmärksamhet genom olika 

tävlingar. Den första kvällen tävlar badboysen och romantikerna om vem av dem som kan 

utföra den bästa förfesten. Detta genom diverse rekvisita och alkoholhaltiga drycker som 

de blir tilldelade av produktionen. De kvinnliga deltagarna får sedan besöka vardera 

förfest för att sedan utvärdera vilken de vill stanna på. Kvinnorna väljer att stanna hos 

badboysen vilket resulterar i att romantikerna får stanna på sitt rum, utan att umgås med 

de andra deltagarna under kvällen. De andra deltagarna festar vidare och har kul 

tillsammans. I avsnitt 2 tävlar de manliga deltagarna återigen för att fånga kvinnornas 

intresse genom en talangtävling. Den grupp som inte lyckats imponera på kvinnorna får 

lämna paradiset. Kvinnorna sitter på ett podie samtidigt som de bedömer männens 

framträdande. Efter att männen har framfört sin akt bestämmer sig kvinnorna behålla 

romantikerna och badboysen i paradiset. Detta innebär att samtliga deltagare från 

sporthunkarna åker ut från programmet. I en senare del av är det dags för den första 

parcermonin. Det är första gången som deltagarna faktiskt bildar par. I denna ceremoni är 

det sex killar och fem tjejer. Det innebär att det är en man som sedan får lämna paradiset 

efter att inte blivit vald av en kvinnlig deltagare.  
 

Under säsongen 2018 är det två kvinnor som sticker ut i Paradise Hotels maktkamp. 

Redan i det första avsnittet delar de kvinnliga deltagarna snabbt in sig i två läger. Dessa 

två grupper leds av Nina och Danijela för respektive grupp (i introduktionen var Nina 

militär och Danijela kickboxare). Danijela yttrar stark olust för Nina och ser henne som en 

person som försöker styra och ställa. Bland annat får vi höra Danijela säga “Nina kommer 

definitivt inte bossa och styra här. Nej, nej” (2018 avsnitt 2, min 18) eller “Jag gillar inte 

dom över huvud taget. Jag märker att jag får dom där bitchiga blickarna. Det är bara något 

vi tjejer ser”, och syftar på Nina och Jennifer i den andra grupperingen (2018 avsnitt 1, 

min 20.11). Vi får dock endast höra Danijelas ståndpunkt i intervjuer återkommande 
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gånger. Det lilla vi får höra är ifrån Jennifer som uttrycker en stark olust att de redan är 

indelade i olika grupper, “Jag önskar att vi inte hade varit uppdelade än” (2018 avsnitt 1, 

min 20.4). 

  

Produktionen har sedan innan delat in männen i olika grupper. De är få intriger mellan 

grupperingarna men en man som tydligt sticker ut är Mattias. Han vill ha det på sina 

villkor och pratar mycket dåligt om sina gruppmedlemmar i intervjuer. De andra männen 

ger vika och låter sig styras av hans hotfulla jargong. I en tävling där deras uppgift är att 

imponera på de kvinnliga deltagarna yttrar sig Mattias på det här sättet till Lukas, “Jag 

kommer inte låta dig säga någonting om det låter dåligt” (2018, avsnitt 2, min 14). När 

tävlingen väl är igång tycker Mattias att Lukas säger något olämpligt och skäller ut Lukas 

framför alla andra deltagare med “Jag har sagt till dig innan dom kom, inga fucking 

tråkiga frågor” (2018 avsnitt 1, min 29). Inom den andra manliga gruppen är det inga 

intriger. Men vi får bland annat se när Marcelo beordrar de andra badboysen att be om 

ursäkt till Nina i hans bevåg.  

 

Bråket mellan Marcelo och Nina grundar sig i att Marcelo har glömt bort hennes namn. 

Detta efter att det har spenderat första natten inne på paradiset tillsammans. Nina tar inte 

detta bra och när Marcelo ska be om ursäkt uppstår det drama. Marcelo frågar Nina ifall 

hon är ledsen och i sånt fall över vad. De pratar i mun på varandra tills Nina bryter ur sig 

“lyssna på mig!” och pekar hotfullt mot Marcelo “Vem fan tror du att du är!?”. Marcelo 

svarar “Är det för att jag inte kom på ditt namn?” med den frågan svarar Nina genom att 

gå därifrån samtidigt som hon säger “Du kommer ändå aldrig förstå vad de är”. I denna 

situation tar Marcelo emot mycket agg utan att bemöta henne med samma kaliber.  

 

5.3.3 Likheter och skillnader 

I båda säsongerna ser vi att den grupp/person som blir utan partner blir bestraffade av 

produktionen. Bland annat får vi se att de inte får vara med i kollektiva aktiviteter som 

exempelvis fester eller får ett rum som är betydligt sämre än de andra par-rummen. Vidare 

så presenteras de personer som inte blivit valda som ledsna samtidigt som vi blir 

exponerade för klippbilder från den gemensamma aktiviteten som de inte får delta i. 

Däremot får singlarna i 2010 vissa fördelar. Det kan tolkas som att produktionen först vill 

få en person utanför gruppen för att sedan ge denna person en makt för att kunna hämnas 
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på de andra deltagarna som försatt hen i singelrummet. Allt för att öka chanserna till 

intriger mellan deltagarna.  

  

Vi kan tolka det som att säsongen 2010 har mer fokus på utseendet i valet av partner 

eftersom att de bildar par utefter detta på en gång utan att lära känna personen de ska sova 

med. I den senare säsongen tar det längre tid innan de bildar par vilket ger dem chansen att 

lära känna männen. Kvinnorna i säsongen 2018 har betydligt mer makt i förhållande till 

männen då de får välja mellan nio manliga deltagare. Vi får även höra programledaren 

säga “I år är det tjejerna som styr och ställer i paradiset” vilket stärker detta påstående. 

Männen måste även bli bedömda av kvinnorna genom olika tävlingar. Det kan tolkas som 

att programmet utmanar den patriarkiska diskursen genom att alla beslut ska fattas av 

kvinnorna. Här kan vi identifiera en maktförskjutning mellan könen. I säsongen 2010 är 

det svårt att identifiera vilka produktionen ger makten till. I det material vi har undersökt 

så skiftas makten fram och tillbaka. Först är det männen som sitter osäkert för att sedan, i 

slutet av veckan, istället rösta ut en kvinnlig deltagare.   

 

Vi kan utläsa att deltagarna som vi presenterades för i introduktionerna i båda säsongerna 

inte alltid stämmer överens med deras personlighet i senare delar av programmet. I 

säsongen 2010 presenterades vi för kvinnor som målades upp som passiva, sexuella 

objekt. Melissa strider tydligt mot detta genom sitt heta temperament. Männen i denna 

säsong har heller inte samma styrka eller ledarförmåga som de beskrivs ha i inledningen, 

med JP som undantag. Därför är det också tydligt att produktionen, oavsett hur deltagaren 

agerar inne på hotellet, får en annan introduktion än hur de faktiskt agerar inne i huset. 

Likt Edins (2005) forskning ser vi att deltagarna ofta blir tilldelade en roll av produktionen 

i programmet. Men i det här fallet är det få deltagare som uppnår denna önskade roll.  

 

De kvinnor som målas upp som starka i inledningen av säsongen 2018 är också dem som 

styr bland kvinnorna inne på hotellet. Vi presenteras även för starka maskuliniteter i denna 

säsong, främst Mattias. I hans presentation målas han även upp som maktfull då han 

skildras med skjorta, glasögon och en dyr klocka samtidigt som han kör en Jeep. Däremot 

utövar deltagarna i den senare säsongen sin makt främst på personer med samma kön. I 

denna säsong kan vi identifiera att de personer som målas upp som starka i inledning 

också upplevs på detta sätt senare i programmet. Framförallt gällande kvinnorna i 

programmet.  
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Gemensamt i båda säsongerna är att de personer som innehar en hög position i 

makthierarkin inne på hotellet är att de är mer aggressiva, oavsett kön. Dessa personer kan 

även upplevas få mer tid i TV-rutan i förhållande till mer lugna deltagare. Detta strider i 

sin tur med Andersson och Lundbergs (2001) studie där de kunde identifiera att kvinnorna 

fick mindre tid i TV-programmet. Istället kan vi se en likhet med Brown (2005) som 

menar att ju mer stereotypt deltagarna beter sig, desto nöjdare blir produktionen av 

innehållet. Däremot identifierar vi en annan form av stereotyp som kanske inte stämmer 

överens med typiska framställningen av framförallt kvinnor. De vill se en person som inte 

är rädd att skapa drama och intriger i paradiset, oavsett kön.  

  

5.4 Sex, nakenhet och relationer 

Här redogör vi för scener kopplat till sex, nakenhet och relationer i respektive säsong. 

För att sedan ge texterna betydelse och identifierar likheter och skillnader mellan 

säsongerna.   

 

5.4.1 Säsongen 2010  

I början av första avsnittet bestämmer sig alla deltagare för att sätta sig runt ett bord för att 

gå igenom hur gamla alla är och vad det jobbar med. När Sandra får ordet säger hon “Jag 

är rörmokare, skoja. Jag är ryttare”. Folk flinar lite när hon nämner rörmokare. Linn säger 

då lite skämtsamt “Hon rider, alltså hon tycker om att rida, vem sover med henne?”. 

Under samma avsnitt är det flera klipp i samband då Julia och Johannes är med varandra. 

Detta efter att Julia har berättat att hon vill stå med Johannes istället för Emanuel. Hon 

berättar i en intervju att det enda hon behöver göra nu är att få Johannes att lita på henne. I 

nästa scen står Julia och masserar Johannes på en stol samtidigt som hon trycker sin kropp 

emot honom. Johannes svarar på detta genom att ta tag i hennes ben för att trycka henne 

närmare sig (2010, avsnitt 1, 25.30min). Senare under avsnittet börjar festen dra igång där 

vi får se Johannes sittandes på en stol men den här gången står Julia framför honom och 

dansar sensuellt (2010, avsnitt 1 31.20min). Samma kväll får vi även se dem kyssas på 

balkongen. I nästa avsnitt får vi även här, återkommande gånger, se dem kyssas på olika 

platser på hotellet. Bland annat i poolen, i duschen och på balkongen.  
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På kvällarna festar deltagarna tillsammans. De dricker alkohol, sjunger, dansar och 

anordnar olika lekar. För det mesta har deltagarna kläder på sig under festerna som 

exempelvis shorts och tröja för männen och mestadels klänning eller kjol för kvinnorna 

(Se Figur 8). Sent på natten får vi däremot se scener från deltagarnas rum. Vi får se 

deltagare i underkläder eller andra som kramar på sin partner. I en annan scen så får vi 

även får se är när Lin duschar med endast trosor på sig, men med ryggen mot kameran. 

Figur 8: Bild på fest och dejt (Mastiff). 

Under Lin och Petters dejt så åker dom iväg från hotellet till en lyxig plats belägen vid en 

flod (Se Figur 8). Tillsammans sitter de på en dubbelsäng med en sol som går ned i 

horisonten. Deltagarna delar på champagne och jordgubbar samtidigt som vi får höra 

fåglar kvittra i bakgrunden. De samtalar om andra deltagare och vi får höra deras åsikter 

och förhoppningar av dejten.  

 

Under Pandoras ask samtalas det främst om sex och relationer. Vi får bland annat höra 

frågor som ”Sandra har du haft sex med JP ännu?”, ” Lin varför har du inte brytt dig om 

Andreas efter att han varit singel?”, ” Julia, har du känslor för Johannes? Johannes hur 

känner du?” samt ”Melissa har du hånglat med Emanuel?”.  

 

5.4.2 Säsongen 2018 

I säsongen 2018 kan vi tydligt se hur produktionen uppmanar de manliga deltagarna att te 

sig på ett sexuellt sätt. Detta genom bland annat tävlingar, vars uppbyggnad inte är 

sexistiska i sig, men genom den rekvisita de manliga deltagarna får till hands är det inte 

förvånande att de slutar med just detta. Rekvisitan som männen blir tilldelade för att 

imponera på tjejerna under en “talangtävling” stämmer in på vad för slags stereotyp 

männen tillhör, fast med en sexuell ton. Sporhunkarna får exempelvis susp, romantikerna 
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massageolja och badbysen en godisstring (Se Figur 9). Även den tidigare tävlingen, där de 

manliga deltagarna ska imponera på de kvinnorna genom en förfest, är sexuellt 

associerbara. På romantikernas förfest ligger exempelvis en av de manliga deltagarna på 

golvet, halvnaken, medans de kvinnliga deltagarna ska äta jordgubbar på hans mage eller 

bröst (Se Figur 9). På badboysens förfest anordnar de en striptease åt de kvinnliga 

deltagarna där de blir placerade på stolar för att sedan få en lapdance av en halvnaken, 

manlig deltagare. De får även ta bodyshots från männens bara överkroppar. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9: Bilder från killarnas tävlingar att fånga kvinnornas intresse (Mastiff). 

 

Under festerna, där deltagarna har förtärt en stor mängd alkohol, blir det mycket dans och 

hångel som vi blir exponerade för i rutan. Vid minut (avsnitt 1 36.50) får vi bland annat se 

killar och tjejer strippa och kyssa varandra, oavsett kön. De förhåller sig heller inte till en 

viss person, utan gör lapdance och hånglar med flera olika personer. Senare under samma 

kväll går Nina och Marcelo till sängs tillsammans där vi under en längre period får se hur 

de har sex under ett täcke (Säsong 2018, avsnitt 1, min 40.54). Dagen efter får vi även 

höra vad som hänt i intervjuer där bland annat Nina säger ”Jag och Marcelo sov i mitt 

rum. Haha. Vi kysstes lite och så. Inte sex men lite mer än hångel var det” (Avsnitt 2, 

03.31). Vi får även höra Marcelo åsikt i det hela, ”Jag känner mig safe. Man kan knulla sig 

till mycket här i livet” (Säsong 2018, avsnitt 2, min 06.15). Detta säger han efter att fått 

reda på att det är tre killar som kommer få lämna samma dag. 

  

Vi får höra både kvinnor och män tala om sex. I början av det första avsnittet får vi bland 

annat höra kvinnorna beskriva sig själva som kåta och att det kommer vara synd om 

männen inne på hotellet. En annan scen kopplat till sex är under en av tävlingarna där 

Nina får en lapdance av Marcelo. I efterhand säger hon till de andra kvinnliga deltagarna 
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”Det är det här jag har väntat på. Han tog min hand på hans paket. Det är den första jag 

känt på här inne, topp, hundra!” (Säsong 2018, avsnitt 1, min 30.25). Samtidigt som de 

andra kvinnliga deltagarna skrattar. Vi får även höra deltagare som uttrycker sig mer åt det 

mildare hållet. Vi får bland annat höra Edin säga ”Danijela känns jävligt charmig. Fint hår 

och fina ögon. Något lite extra (säsong 2018, avsnitt 2, 04.24). Samt Danijela besvara 

hans uttalande med ”Han är en romantiker, jag tror han kan förföra tjejer. Jag gillar det, 

jag vill ha honom” (säsong 2018, avsnitt 2, min 04.35).     

  

5.4.3 Likheter och skillnader 

Bortsett från hotellets utformning som uppmuntrar till romantik, sex och nakenhet ser vi 

dessa teman återkommande gånger i programmets olika moment och i deltagarnas samtal. 

I säsongen 2010 är det mer fokus på relationer och romantik i samtliga av programmets 

olika moment i förhållande till säsongen 2018 som centraliserar främst nakenhet och sex. 

Männen och kvinnorna i 2018 visas betydligt mer lättklädda än i säsongen 2010. I denna 

säsong är de även betydligt mer vulgära i sitt ordspråk samt danser där de ofta gränslar 

och juckar på en annan deltagare, oavsett kön. Männen skildras däremot mer strippandes, 

där de tar av sig sina tröjor i samband med att de gör en så kallad ”lapdance”. I den senare 

säsongen kysser även deltagarna flera olika personer, oavsett kön. Detta skiljer sig från 

säsongen 2010 där de håller sig främst till en person av det motsatta könet. Det kan tolkas 

som att den heterosexuella normen är mer brytbar under 2018. Å andra sidan ger inte 

produktionen en valbarhet att bilda par med en person från samma kön.  

 

Under säsongen 2018 är det inte märkligt att tävlingarna blir associerat till sex. Detta på 

grund av att produktionen ger de manliga deltagarna exempelvis massageolja, pungskydd 

samt godisstring som de sedan måste nyttja för att imponera på de kvinnliga deltagarna. 

Kvinnorna iakttar och bedömer männens framträdanden där flertalet män endast har på sig 

den rekvisita som de blev tilldelade (pungskydd/godisstring). I det här fallet är det “the 

female gaze” som objektifierar männen och inte tvärtom. 

 

Vi får även återkommande gånger se både kvinnor och män i denna säsong tala öppet om 

sex och deras behov vilket motstrider Persson och Nygrens (2014) resonemang, att 

mannen hade en betydligt högre sexdrift samt att kvinnan var mer diskret om sitt sexuella 

behov och samtal kring sex. Persson och Nygren tolkning stämmer mer överens med den 

äldre säsongen där ämnet sex är mer implicit i deras samtal. Detta genom exempelvis 
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metaforer som “Hon rider, vem sover med henne?”. Å andra sidan samtalar männen inte 

mycket om sex under programmets gång utan mer i deras introduktioner. Under 2010 sker 

det inte särskilt många sensuella danser eller kyssar, med undantag från Julia och 

Johannes. Men eftersom vi återkommande gånger ser sexuella sekvenser mellan Johannes 

och Julia, tolkar vi detta som ett innehåll som produktionen värdesätter.  
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6. Slutdiskussion  

Enligt Couldry (2003) präglas sättet vi handlar på inom vissa mediekategorier och att 

dessa begränsningar står för ett underliggande värde. Deltagarnas sätt att agera påverkas 

således i stor utsträckning av hur Paradise Hotel vill att de ska handla eller skildras. Denna 

begränsning ser vi tydligt i framförallt introduktionen av deltagarna. Produktionen har här 

stor makt att skildra deltagarna enligt deras preferenser. Detta genom bland annat 

rekvisitan, miljön, klippbilder och stängda intervjufrågor. I säsongerna har vi främst 

kunnat identifiera ett skifte i hur programmen representerar femininitet. I 2018 skildras 

femininiteten med andra egenskaper än den traditionella synen på kvinnan. I denna säsong 

får femininiteten ett mer feministiskt intryck med egenskaper och inslag av makt och 

ledarskap.  

 

I introduktionen av männen och kvinnorna i säsongen 2010 ser vi hur programmet 

upprätthåller den traditionella synen på genus. Kvinnorna skildras som en likartad 

tolkning av Mulvey’s begrepp “the male gaze” där mannen är bärare av blickar och 

kvinnan är passiv och objektifieras som ett sexuellt objekt. Vi ser dock ett skifte under 

säsongen 2018, där kvinnorna mer målas upp som olika stereotypiska maskuliniteter 

genom deras egenskaper, agerande och språkbruk. Hur männen presenteras säsongerna 

emellan är inte lika stora. Under båda säsongerna ser vi likheter i deras sätt att skildras 

som självsäkra och sexuellt aktiva med flertalet olika partners, framförallt i introduktionen 

av badboysen. Vi ser däremot en skillnad i säsongen 2018 där de blir placerade i 

stereotyper redan innan iakttagaren får en uppfattning om dem. Den stereotypiska bilden 

av en man som badboy, är även åtråvärt i flertalet av kvinnornas idealbild av en man under 

säsongen 2018. Vi får däremot inte hör männens åsikter hur de vill att en kvinna ska agera 

och se ut. I säsongen 2010 ser vi även tydligt hur personerna inne på hotellet inte alltid 

agerar i linje med hur de representerades i introduktionen. Det kan tolkas som att det är 

produktionen som vill att de ska agera och skildras på detta sätt, att en kvinna ska 

representeras som typiskt kvinnligt och en man, manligt. 

 

De likheter vi har kunnat utläsa mellan säsongerna är hur produktionen fokuserar på 

typiska manliga respektive kvinnliga, kroppsliga attribut. De deltagare som inte stämmer 

överens med denna stereotypiska kroppsliga bild, får istället fokus på exempelvis deras 
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egenskaper eller åsikter. Således upprätthåller båda säsongerna en stereotypisk 

framställning av hur en kvinna respektive man, kroppsligen ska se ut.  

 

En tydlig skillnad mellan säsongerna är produktionens sätt att fördela makten mellan 

könen. Under den tidigare säsongen är det inte lika tydligt vilket kön som produktionen 

ger makt till i jämförelse med den senaste säsongen. I 2018, hinner det inte gå mer än en 

minut innan vi får höra programledaren Malin Gramer säga “I år är det kvinnorna som ska 

styra och ställe inne på hotellet”. Vi ser hur produktionen vid upprepade tillfällen ger makt 

åt kvinnorna i spelet. Vi tolkar produktionens agerande under säsongen 2018 som att de 

har ambitionen att skildra kvinnorna mer som starka, aktiva och maktlystna. Vidare kan vi 

alltså utläsa en maktförskjutning mellan könen där mannen är snarare underordnad 

kvinnan i spelet. Varför vi kunde identifiera få intriger mellan könen kan grunda sig i just 

detta argument- att kvinnorna hade makten. Det kan vara en förklaring till varför männen 

inte vågade gå in i diskussioner med kvinnorna eftersom att det skulle kunna påverka 

deras spel negativt. Om rollerna hade sett annorlunda ut, hade vi förmodligen fått ett annat 

resultat. Detta stärker även Couldrys (2003) argument att våra handlingar påverkas 

annorlunda beroende på inom vilka ramar vi befinner oss i. Det kan även tolkas som att 

värdet inom denna mediekategori har förändrats över tiden och att de idag vill åt ett 

innehåll där kvinnor har mer makt, som det i många delar av samhället inte har.  

 

Säsongen 2018 fokuserar mycket på sex och nakenhet i programmets olika moment. Vi 

ser en brytpunkt i att det främst är männen som agerar mer förföriskt i uttryck av deras 

halvnakna kroppar och danser på tävlingar och fester i jämförelse med kvinnorna. I denna 

säsong kan vi även identifiera en brytpunkt i den heterosexuella normen som programmet 

präglas av. Detta genom att både kvinnor och män kysser varandra, oavsett kön. 

Sexualiteten kan således ses som mer flytande även fast deltagarna bildar par med det 

motsatta könet. Kvinnorna pratar även om sex i lika stor utsträckning som männen vilket 

strider mot Persson och Nygrens (2013) resonemang, att männen hade en betydligt högre 

sexdrift och kvinnorna som diskreta med sina sexuella behov och samtal kring sex. I 2010 

är det inte lika mycket fokus på sex och nakenhet. Här ser vi istället relationer och intriger 

som mer centrala delar i berättandet.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att männen har representerats på ett likartat sätt kopplat till 

sexualitet och makt. Däremot ser vi framförallt ett skifte i hur kvinnorna representeras i 
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dessa två säsonger. Vi kan tolka att produktionen har ett underliggande värde att 

kvinnorna ska ha mer makt i den senare säsongen. En förklaring kan vara att år 2017, 

präglades samhället av #Metoo-rörelsen som således kan ha haft en påverkan på 

programmets val av deltagare samt hur de valt att skildra kvinnorna och ge makten i deras 

händer. Detta har således en påverkan på hur främst unga, som ser på programmet, 

uppfattar maskulinitet och femininitet. Att det kanske inte behöver bete sig olika för att de 

är en kvinna eller man. Å andra sidan uppmuntrar programmet den traditionella synen på 

hur en kvinna respektive man ska se ut. Samt att vi ser hur programmet uppmuntrar sex 

och nakenhet på ett relativt vulgärt sätt som inte är i lag med den traditionella synen på 

äktenskap, framförallt i den senare säsongen. Männen blir även i en bredare utsträckning  

iakttagna, bedömda samt stereotypiserade i denna säsong vilket ger ett intryck av en mer 

traditionell representation av en kvinna i denna genre. Således kan det tolkas som att det är 

främst kvinnan som står för blickarna, en ”female gaze”. Detta främst genom spelets olika 

moment. Å andra sidan ser vi hur produktionen målar upp männen som maktlystna i deras 

introduktioner vilket strider mot detta påstående.   

 

Vidare forskning skulle kunna rikta in sig på hur Paradise Hotels deltagare, under alla 

programmets säsonger, upplevt hur de representerades i förhållande till sin egen 

uppfattning av dem själva vid detta tillfälle. Detta förslagsvis genom semistrukturerade 

gruppintervjuer, alternativt genom semistrukturerade separata intervjuer med deltagarna. 

Vidare skulle man även kunna jämföra detta resultat med hur produktionen anser att 

deltagarna representerades. Detta skulle eventuellt generera intressanta slutsatser kring 

produktionens autencitet samt auktoritet.  
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