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Abstract 

 

 “A bit hotter, a little more party-like, a little more Paradise” - A critical discourse analysis of 

gender and sexuality in Paradise Hotel 

 

The purpose of this thesis is to examine how power structures concerning gender and 

sexuality emerge through the use of language in the Swedish reality show Paradise Hotel. Of 

particular interest is the representation of heterosexual relations in the show. Because of its 

interest in the relationship between power, gender and sexuality, the thesis is based on 

theories from gender and discourse studies. The specific theories referred to are Michel 

Foucault’s understanding of power, stereotypes according to Stuart Hall, Yvonne Hirdman’s 

gender system and contract theory, Judith Butler’s heterosexual matrix and R.W. Connell’s 

theory of hegemonic masculinity. The empirical data consists of eight episodes of Paradise 

Hotel from 2014, which has been transcribed and analysed through the use of Norman 

Furlough’s critical discourse analysis (CDA). 
 

The results showed that Paradise Hotel portrays the male and female participants as 

fundamentally different and therefore they are allowed to behave in different ways. Among 

other things, it appeared that men have a high sex drive and they expect to get this need 

satisfied. The women on the other hand are discredited if they have sex with many partners. 

As a part of the concept of Paradise Hotel is to share rooms with a partner of the opposite sex 

there are certain expectations of intimacy. The male participants exercise power by claiming 

their partners as possessions. Neither do they respect the female boundaries regarding their 

bodies and sexuality. The women also participate in maintaining the patriarchal order in the 

show. However, some of the female participants oppose to a norm saying women should be 

sexually passive. For competition purposes they use their bodies and cunning in order to 

influence the men. Notably, while some of the discourses that emerged in the analysis reflect 

social power structures, others are reserved to Paradise Hotel since there are rules that only 

apply to the show. 
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1. Inledning 
 

Under de senaste åren har det förekommit en debatt i olika medier angående hur realityserien 

Paradise Hotel bidrar till en vinklad bild av sex, sexualitet och sexuell integritet. Konceptet 

går ut på att tio singlar checkar in på ett hotell i Mexico, där de tillsammans med en partner av 

motsatt kön ska försöka hålla sig kvar till finalen (TV3, 2014). Paradise Hotel har nått en stor 

popularitet bland landets befolkning, där i synnerhet unga utgör målgruppen. Programmet är 

byggt kring heteronormativitet, och i det sociala spelet används sexualitet som ett redskap. 

Bloggaren Michaela Larsson (alias Hej Blekk) menar att kvinnorna i tv-serien varken äger 

rätten till sina kroppar eller sexualitet, samtidigt som de utsätts för skambeläggning. Enligt 

henne porträtteras maskulinitet och feminitet på ett stereotypt sätt, vilket gör att skeva 

föreställningar om sexualitet reproduceras (Aftonbladet, 2014). Samtidigt kan Paradise Hotel 

också vara en möjlighet till omstrukturering av makten både för deltagarna och för de som tar 

del av innehållet. Därmed skulle programmet eventuellt kunna fungera som en arena där makt 

och motstånd rörande sexualitet utövas. 

 

Medierna spelar en avgörande roll för vad som utgör våra referensramar genom att de både 

speglar och konstruerar definitioner för verkligheten (Carter & Steiner, 2004:2). I och med 

detta kan framställningarna i Paradise Hotel bidra till att skapa och reproducera ojämställda 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. Då den ojämlika strukturen mellan könen finns 

på samhällets alla nivåer kan programmets innehåll inte endast betraktas som ett 

populärkulturellt fenomen på Mexicos kust. Ordningen mellan män och kvinnor ställer krav 

på hur könen ska bete sig och upprätthålls bland annat genom vårt sätt att använda språket 

(Hirdman, 2001:75). Hur deltagarna i Paradise Hotel interagerar och uttalar sig om 

företeelser kopplat till kön och sexualitet kan därför bidra till att etablera en viss syn på 

sexualitet. Det är därför av intresse att undersöka hur Paradise Hotels porträtteringar kan 

begränsa men också möjliggöra män och kvinnors olika förutsättningar i samhället. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur maktstrukturer rörande kön och sexualitet 

framträder genom språkbruk i realityserien Paradise Hotel. Av särskilt intresse är 

framställningen av heterosexuella relationer i programmet. Utifrån detta har följande 

frågeställningar tagits fram: 
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• Vilka föreställningar kring kön och sexualitet förekommer i programmet? 

• Hur bidrar programmets utformning till att upprätthålla dessa föreställningar? 

• På vilket sätt utövar deltagarna makt och eventuellt motstånd i förhållande till sin 

egen och andras sexualitet i avsnitten? 

 

1.2 Bakgrund 

Paradise Hotel skapades av det brittiska produktionsbolaget Mentorn. Det specifika 

realityformatet som de tog fram har sedan kunnat marknadsföras och anpassas till lokala 

publiker runt om i världen (Brinkmann & Madsen, 2012). I Sverige står produktionsbolaget 

Mastiff bakom Paradise Hotel. Den svenska versionen hade premiär 2005 på TV4 men sänds 

sedan 2013 på TV3 (Dagens Media, 2013). I dagsläget har kanalen hunnit visa två säsonger, 

varav den senaste sändes under hösten 2014. På Kristallengalan 2014 vann Paradise Hotel 

pris i kategorin Årets dokusåpa (Kristallen, 2014). I Paradise Hotel utgör kärlek och maktspel 

ramverk. Programmet utspelar sig på ett lyxhotell i Mexico och kretsar kring relationerna 

mellan fem män och fem kvinnor som alla är singlar. Komplikationer uppstår i form av att det 

regelbundet anländer nya deltagare medan gamla emellanåt återvänder. Varje vecka bildar 

deltagarna par med någon av motsatt kön som de ska dela sovrum med, där den som står utan 

partner slutligen blir eliminerad. Den som kan tillförsäkra sig en trogen spelpartner eller ingå 

allianser med övriga deltagare har högre sannolikhet att förbli i tävlingen. För de två 

finalisterna väntar 500 000 kronor i vinstsumma som de kan välja att dela mellan varandra 

eller tävla om för egen vinning (TV3, 2014). 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som är relevant för denna studie behandlar Paradise Hotel utifrån kön 

och sexualitet. Medan Lost in Paradise: Paradise Hotel and the Showcase of Shamelessness 

rör de norska och danska versionerna av programmet, utgår Gender Trouble in Paradise 

(Hotel), or a Good Woman is Hard to Find från den amerikanska. Gemensamt för de båda 

studierna är att de undersöker villkoren för de kvinnliga och manliga deltagarna utifrån 

kraven på hämningslöshet som programmet ställer på dem. I resultaten framgår att det råder 

ett ojämlikt förhållande mellan könen i programmet (Brinkmann & Madsen, 2012:460; 

Harris, 2004:256f). Detta är något som vi kan granska närmare genom att studera deltagarnas 
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språkanvändning. Därigenom kan vi se hur makt och motstånd kommer till uttryck i 

heterosexuella relationer. Den tidigare forskningen inom problemområdet utgör således en 

utgångspunkt för oss i vår undersökning. 

 

2.1 Lost in Paradise: Paradise Hotel and the Showcase of 
Shamelessness 
Professorn och psykologen Svend Brinkmann har tillsammans med sin kollega Ole Jacob 

Madsen skrivit en artikel om realityserien Paradise Hotel. I studien utgår de från skam och 

skamlöshet i relation till ett kändisskap som realitystjärna. Brinkmann och Madsen gör en 

koppling till den bibliska myten om Edens lustgård, och menar att på samma sätt som 

odödlighet inte varar för evigt är berömmelse något flyktigt. Deltagarnas frihet som 

realitystjärnor är nämligen begränsad till att spela efter programmets kommersiella intressen 

gällande nakenhet, drama och bekännelser. För att hålla sig relevanta i medier måste denna 

roll spelas även efter programmets slut. Författarna menar vidare att eftersom det inte 

förekommer några talangbaserade tävlingsmoment blir deltagarnas främsta tillgångar dem 

själva och deras kroppar, vilket skapar ett klimat där sexuell attraktionskraft agerar bytesvara 

(Brinkmann & Madsen, 2012:460, 465f). Liksom denna studie kommer vår undersökning att 

utgå från Paradise Hotel som ett ramverk som verkar konstituerande för deltagarnas beteende. 

Utifrån synen på kroppen som redskap kommer vi sedan att undersöka hur deltagarna kan 

utöva makt, men även motstånd, i förhållande till sin egen och andras sexualitet. Medan 

Brinkmann och Madsen fokuserar på deltagarnas interna processer och motivation, är vår 

avsikt istället att skönja diskursiva mönster genom deras sociala handlingar. 

 

2.2 Gender Trouble in Paradise (Hotel), or a Good Woman is Hard to 
Find 

Marla Harris, forskare inom television studies, har skrivit en artikel om de olika krav som 

ställs på kvinnliga deltagare i realityserien Paradise Hotel. Hon menar att serier som Paradise 

Hotel exemplifierar jämställdhet i den bemärkelsen att kvinnlig sexualitet inte är kopplat till 

det ansvar och anseende som hör ihop med äktenskapet. Trots det finns en slags dubbelmoral 

i serien som bekräftar det heterosexuella patriarkatet. Harris argumenterar för att programmets 

upplägg, där deltagarna byter partners på ett hotell i syfte att vinna pengar, implicit inbjuder 

tittarna till att se på kvinnorna som prostituerade. Både kvinnorna och männen ställs inför ett 

dilemma där de å ena sidan måste vara sexuellt ohämmade, å andra sidan inte för 



	   4 

promiskuösa. Samtidigt får de inte heller verka manipulativa när de ingår pakter av olika slag. 

Det är dock endast kvinnorna som riskerar att tilldelas roller såsom bitchar, flörtiga och 

slampor av sina medtävlande. I den amerikanska versionen har självsäkra och högljudda 

kvinnor åkt ut tidigt, medan de tystlåtna klarat sig till finalen. Vad som varit avgörande i 

parceremonier är således vem som varit en “bra kvinna”, och dessa kriterier tenderar att följa 

väldigt gammalmodiga mönster (Harris, 2004:256f). 

 

Harris menar även att programupplägget förutsätter att män och kvinnor är heterosexuella, 

och därmed utmanas aldrig deltagarnas heterosexualitet öppet. Ibland ifrågasätts den indirekt, 

exempelvis genom scener som skildrar kvinnor tillsammans i sängen eller som kysser 

varandra. I programmet understryks således den patriarkala ordningen genom att kvinnorna 

endast hamnar i fokus som sexuellt tillgängliga och attraktiva varelser. Studien visar att 

kvinnorna är fria i den mån att de kan ha sexuella relationer som inte är inom äktenskapet, 

men samtidigt är de begränsade av att de ständigt utsätts för objektifiering (Harris, 2004:257). 

Då denna studie rör amerikanska Paradise Hotel kan det vara intressant att koppla resultaten 

till den svenska versionen av programmet. Genom att studera implicita och explicita 

talhandlingar i Paradise Hotel skulle vi kunna komma fram till andra slutsatser gällande de 

rådande könsnormerna. 

 

 

3. Teori 
 

Nedan presenteras den teoretiska ram som är relevant för vår studie. Här redogör vi 

inledningsvis för diskursanalys utifrån Norman Faircloughs angreppssätt, vilket inkluderar de 

teoretiska resonemangen för hans analytiska 3D-modell. Därefter följer Michel Foucaults syn 

på makt i förhållande till motstånd samt hur makt kan yttra sig i form av stereotypisering. 

Eftersom vi studerar diskurser som berör kön och sexualitet finner vi det lämpligt att utgå från 

genusteori. De specifika teorier som avses här är genussystem och genuskontrakt, den 

heterosexuella matrisen samt hegemonisk maskulinitet, vilka tillsammans kan svara mot våra 

frågeställningar rörande makt, kön och sexualitet. Genusteori sammanfaller med kritisk 

diskursanalys, då metodansatsen intresserar sig för språkbrukets samband med maktutövning.  
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3.1 Diskursanalys  
En diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Med detta menas att vårt tillträde till verkligheten alltid går 

genom språket. Diskurserna ger således betydelse åt olika företeelser (ibid:15). Det finns olika 

ansatser inom diskursanalys, men den som vi väljer att utgå från är den brittiske lingvisten 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta eftersom hans kritiska förhållningssätt 

passar vårt syfte. Fairclough använder begreppet diskurs för att referera till talad eller skriftlig 

språkanvändning. Enligt honom är en diskurs en social praktik som kan ställas i förhållande 

till yttre omständigheter, detta i och med att diskurser både formar och återspeglar 

verkligheten (Bergström & Boréus, 2012:356f). Det innebär att händelserna i Paradise Hotel 

inte kan ses som isolerade företeelser i programmet utan har sin grund i externa strukturer. 

Språk är en form av handling som människor kan påverka världen med, men också en sorts 

handling som är socialt och historiskt beroende. Inom kritisk diskursanalys anses 

språkanvändning och utövande av makt höra ihop (Fairclough, 1995:54f). Diskursiva 

praktiker bidrar således till att skapa och reproducera ojämställda maktförhållanden mellan 

olika sociala grupper. Enligt Fairclough fokuserar den kritiska diskursanalysen på särskilda 

fall av språkbruk i konkreta sociala interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13, 69). 

Ifall männen i Paradise Hotel exempelvis tar sig rätten att döma de kvinnliga deltagarnas 

sexuella erfarenheter riskerar de att upprätthålla en manlig dominans. 

 

3.1.1 Faircloughs 3D-modell 
Kritisk diskursanalys utgörs av två kompletterande inriktningar; den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen.  

 

Den kommunikativa händelsen är någon form av språkbruk, som till exempel en viss 

tidningsartikel eller TV-program. Fairclough delar upp varje kommunikativ händelse i tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Texten avser att den kommunikativa 

händelsen kan vara talad, skriftlig eller visuell. I analysen av text ingår traditionella former av 

lingvistisk analys, såsom analys av vokabulär och semantik, meningars grammatik, mindre 

beståndsdelar, samt språk- och skriftsystem. Förutom analys av textens struktur på 

meningsnivå inkluderar den även hur meningar är sammankopplade, hur turordningen i 

samtal organiseras, och så vidare (Fairclough, 1995:57). 
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Den diskursiva praktiken innebär produktion och konsumtion av texter. På denna nivå 

undersöks textens intertextualitet, det vill säga hur kommunikativa händelser bygger på 

diskursiva praktiker. Fairclough menar att det är svårt att undgå att använda ord som tidigare 

har använts då varje form av talhandling införlivar element från tidigare händelser. Konkret 

språkbruk hänvisar alltid bakåt till tidigare diskursiva strukturer i och med att talaren bygger 

vidare på redan etablerade betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Det är även 

inom den diskursiva praktiken som de två olika inriktningarna inom kritisk diskursanalys, den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen, korsar varandra. På denna nivå undersöks 

således hur den kommunikativa händelsen utnyttjar diskursordningen, samt hur det påverkar 

diskursordningen (Fairclough, 1995:60). 

 

Den sociala praktiken syftar på de bredare strukturer som återfinns i kultur och samhälle. 

Sociala praktiker kan ses som ett uttryck för olika sociala element som associeras med vissa 

områden av samhällslivet. Det kan vara relativt etablerade former av sociala aktiviteter, som 

till exempel klassrumsundervisning, tv-nyheter eller realityserier (Fairclough, 2003:25). När 

den sociala praktiken integreras i analysen sätts diskursen i ett större socialt perspektiv. Det 

kan handla om det direkta sociala sammanhanget, ett större sammanhang av institutionell 

praxis som den kommunikativa händelsen är en del av, eller en ännu bredare kontext 

bestående av samhället och kulturen (Fairclough, 1995:62). 

 

Den kompletterande inriktningen diskursordningen utgörs av de diskurstyper som används 

inom en social institution eller en social domän. Fairclough urskiljer två olika 

huvudkategorier av diskurstyper som bidrar till att konstruera diskursordningen; diskurser och 

genrer. En diskurs är när språket används för att ge betydelse åt upplevelser från ett visst 

perspektiv. Det kan exempelvis handla om när en person uttrycker sin åsikt i en viss fråga. En 

genre är istället ett språkbruk som är associerat med och konstituerar en del av en viss social 

praktik, som till exempel en intervju- eller realitygenre. Det kan då röra sig om en viss 

jargong som förekommer (Fairclough, 1995:55f, 94). Olika institutioner kan ha gemensamma 

diskursiva praktiker, samtidigt som en särskild diskursiv praktik kan vara komplext fördelad 

över många institutioner. Därför måste en diskursanalys alltid se till relationer, interaktioner 

och medverkan mellan sociala institutioner och deras diskursordningar (Fairclough, 1995:63). 
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3.1.2 Makt och motstånd 

Det maktbegrepp som tillämpas i denna studie utgår från den franske filosofen Michel 

Foucaults definition. Han menar att makt uppstår i interaktionen mellan människor och 

därmed inte kan innehas eller delas. Istället utövas det i samverkan med ojämlika och rörliga 

förhållanden. Därmed står maktrelationer inte utanför andra slags relationer såsom ekonomi, 

kunskap och sex, utan finns inneboende hos dem. I sexuella relationer är makt således ett 

direkt resultat av de uppdelningar och orättvisor som förekommer däri (Foucault, 2009:313f). 

Där makt existerar finns även möjlighet till motstånd. Det innebär att en manlig dominans i 

Paradise Hotel skulle kunna bibehållas genom de kvinnliga deltagarnas stöd. Som en 

konsekvens av detta beroendeförhållande kan motståndet inte ses som en yttre faktor; det 

måste komma inifrån eftersom individer såväl upprätthåller makten som underordnar sig den. 

Dessutom utgörs motståndet inte av en fokuspunkt utan finns överallt i det nätverk som 

makten utövas. Vid studier av specifika diskurser kring sexualitet bör forskaren enligt 

Foucault fråga sig vilka de lokalt verksamma maktrelationerna är. Därefter undersöks hur 

maktrelationerna i fråga möjliggör diskurserna, men också hur diskurserna används i syfte att 

stötta maktrelationer (ibid:315f). Istället för att referera till olika överträdelser mot sex som en 

enda maktutövning, ska sex ses som en del av flera rörliga maktrelationer. Det innebär 

konkret att vi i vår studie inte söker efter vem som innehar eller berövas makten, utan efter 

förekommande mönster gällande makt och motstånd samt förväntningar på könsroller. 

 

3.1.3 Stereotyper 

Enligt kulturteoretikern Stuart Hall är stereotypisering en särskild form av diskursiv makt som 

utövas genom bland annat kultur, kunskapsproduktion och representation. Stereotypisering 

fungerar på så sätt att det symboliskt fastställer gränser och exkluderar allt som inte passar in. 

Eftersom makt finns överallt kan ingen helt ställa sig utanför den. Det innebär att 

konstruktionen av stereotyper både innefattar maktutövare och de som utsätts för makten. 

Stereotyper fungerar som en slags mall där personen framställs på ett trivialt och 

schablonmässigt sätt. Genom att utgå från en enkel egenskap hos någon reduceras den till att 

framstå som personens enda egenskap. Denna process leder till objektifiering och konstruerar 

skillnader, vilket är grundläggande för skapandet av normer och värderingar i ett samhälle 

(Hall, 2013:247f, 251f). Centralt för stereotyper gällande maskulinitet och feminitet i 

västerländsk media är att de framställs som varandras motsatser, samt att män och kvinnor är 

naturligt och fundamentalt olika varandra (Carter & Steiner, 2004:12). Några stereotypa 

egenskaper vid framställningen av män är att de är hårda, förståndiga, i kontroll, aktiva och 
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starka. Kvinnor framställs däremot som mjuka, känslosamma, oberäkneliga, passiva och 

svaga. Skapandet av stereotyper leder till underordning, och en del av det manliga privilegiet 

är att undgå dessa generaliseringar (Hirdman, 2001:47f). I Paradise Hotel är förekomsten av 

idealiserade framställningar intressant att undersöka då dessa kan ställa krav på hur deltagarna 

ska bete sig. 

 

3.2 Genusteori 
Begreppet kön innebär det biologiska könet. Begreppet genus står däremot för det sociala 

könet, vilket innebär att könskategorierna man respektive kvinna är sociala och kulturella 

konstruktioner. Grundläggande för genusbegreppet är maktrelationerna mellan de båda könen 

(Fagerström & Nilsson, 2008:7f). 

 

3.2.1 Genussystem och genuskontrakt 
Begreppet genussystem har myntats av genushistorikern Yvonne Hirdman. Genussystemet 

kännetecknas av två olika logiker, nämligen isärhållning mellan könen samt placeringen av 

män och kvinnor på olika hierarkiska nivåer i samhället (Hirdman, 2001:75). Isärhållningen 

går ut på att manligt och kvinnligt inte bör blandas; könen är varandras motsatser. De 

huvudsakliga uttrycken för detta kan skönjas i arbetsfördelningen mellan män och kvinnor på 

samhällets olika nivåer, samt i föreställningar kring vad som betraktas som maskulint 

respektive feminint. Hierarkin innebär att män är norm och därmed skapar de en slags 

självklarhet som båda könen rättar sig efter (Hirdman, 1988:51f). Även termen genuskontrakt 

har lanserats av Hirdman (2001:84) för att beskriva de inbyggda självklarheterna mellan 

könen. Genuskontraktet finns på tre olika nivåer; den kulturella överlagringens nivå, den 

sociala integrationsnivån, samt socialiserings- eller individnivån. Den första nivån består av 

föreställningar kring hur relationen mellan de olika könen bör se ut, det vill säga en slags 

idealtypsrelation. Den andra nivån utgörs av interaktionen mellan män och kvinnor på det 

sociala planet. Här har arbetsfördelningen mellan könen samt institutioner en avgörande 

betydelse för hur den sociala interaktionen sker. På den tredje nivån är genuskontrakten mer 

konkreta och kan likna riktiga äktenskapskontrakt. Både män och kvinnor är delaktiga i 

processen som skapar denna kulturellt nedärvda och styrda överenskommelse. Därmed kan 

det sägas att kvinnor också bidrar till sitt eget förtryck (Hirdman, 1988:53f).  
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Genuskontraktet innebär olika förutsättningar för könen, vilket leder till att män och kvinnors 

maktstrategier utövas på olika sätt. För att kunna uppnå frihet måste kvinnan utnyttja 

mannens svagheter, såsom hans höga sexdrift, med hjälp av sin kropp som maktmöjlighet. 

Därmed blir kvinnan i sin tur mannens möjlighet till samlevnad, vilket också är det som utgör 

hans dominans över henne. Som en del i den manliga dominansen finns även en 

grunduppfattning av manlig förpliktelse där de ska “ta hand om” kvinnor (Hirdman, 1988:55; 

2001:85, 189). Genom att utgå från genussystem och genuskontrakt i vår studie kan vi 

försöka beskriva de strukturer som utgör grunden för mäns sociala dominans över kvinnor. 

Det kan exempelvis ske genom att belysa aspekter i den dagliga interaktionen mellan 

deltagarna i Paradise Hotel som medför att en ojämlik struktur upprätthålls. Dessutom kan det 

vara av värde att undersöka hur deltagarna eventuellt deltar i upprätthållandet av kvinnors 

sociala underordning, men även hur de kan tänkas motarbeta den. 

 

3.2.2 Den heterosexuella matrisen 

Ett av genusteoretikern Judith Butlers mest kända begrepp är den heterosexuella matrisen. 

Enligt den modellen är kroppar inte begripliga i sig, utan blir det med hjälp av kulturen. Det 

innebär att könskategorierna man och kvinna, samt heterosexualitet, inte är frivilliga utan 

något som har konstruerats av samhället. Den heterosexuella matrisen kräver en genusordning 

med två kön som tydligt kan definieras, det vill säga ett kvinnligt kön som är feminint och ett 

manligt kön som är maskulint. Dessa kön beskrivs som varandras motsatser och ordnas 

hierarkiskt enligt en obligatorisk heterosexualitet, de ska således begära varandra. Vidare 

menar hon att de som inte faller inom ramen för heteronormativiteten, det vill säga antagandet 

om att heterosexualitet är det naturliga sättet att leva, bland annat bestraffas med förtryck 

(Butler, 2006:24, 151, 208).  

 

I historien har det genomgående tillämpats maktåtgärder för att upprätthålla denna 

genusordning mellan kvinnor och mäns begär till varandra. Butler menar att eftersom dessa 

åtgärder krävs, tyder det på att heterosexualitet inte existerar oproblematiskt utan faktiskt är 

ett inlärt beteende (Butler, 2006:23ff). Heterosexualitet verkar delvis genom stabiliserandet av 

genusnormer, men genus rymmer även en rad begrepp som både är en del av och överskrider 

den heterosexuella matrisen. Därför är det också av vikt att poängtera att sambandet mellan 

genus och sexualitet inte är orsaksbundet. Homofobi tar sig ofta uttryck genom att 

homosexuella tillskrivs ett misslyckat genus, det vill säga att homosexuella kvinnor kallas för 

maskulina och homosexuella män för feminina (Butler, 2005:120). Paradise Hotels 
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programutformning kan leda till att upprätthålla heteronormativiteten i och med att deltagarna 

ingår i par om man och kvinna, samt tävlar om det motsatta könets uppmärksamhet. 

 

3.2.3 Hegemonisk maskulinitet 
Maskulinitetsforskaren R.W. Connell (2008:115) har utvecklat något som hon kallar för 

hegemonisk maskulinitet. Begreppet hegemoni har sitt ursprung i filosofen Antonio Gramscis 

analys av klassrelationer. Gramsci menar att en dominerande grupp leder sina allierade, 

medan den dominerar sina fiender. Hegemoni syftar med andra ord till den form av ideologi 

där den dominerande gruppens ledarskap och makt inte ifrågasätts (Gramsci, 2009:75). Med 

hänsyn till detta menar Connell att det bildas flera olika maskuliniteter utifrån kön och 

sexuella relationer inom hegemoniska kontexter. Hegemoni utgör en slags kulturell dominans 

i samhället. Denna dominans är under konstant förändring, nya grupper kan utmana gamla 

strukturer och utforma en ny hegemoni. Hegemonisk maskulinitet kan därmed förklaras som 

den typ av maskulinitet som för närvarande är den ideala, det vill säga en allmänt accepterad 

strategi (Connell, 2008:115f). 

 

Inom hegemonin finns det speciella genusrelationer som bygger på dominans och 

underordning mellan olika grupper av män. Detta maktförhållande finns givetvis också 

mellan olika grupper av kvinnor, men Connells forskning berör just maskulinitet. I vårt 

västerländska samhälle handlar det främst om heterosexuella mäns dominans och 

homosexuella mäns underordning. Enligt den patriarkala ideologin förknippas manlig 

homosexualitet med allt som har uteslutits från den hegemoniska maskuliniteten. Förtrycket 

grundas således på feminitet och placerar homosexuella män längst ner i genushierarkin. 

Denna maskulinitetshegemoni är dock fördelaktig för majoriteten av alla män, eftersom de 

drar nytta av kvinnornas underordnade ställning (Connell, 2008:116f). Om männen i Paradise 

Hotel förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten kan en sådan porträttering bidra till att 

garantera de manliga deltagarnas dominans och de kvinnliga deltagarnas underordning. 

 

3.2.4 Genus och realityserier 

Media speglar inte bara verkligheten, utan konstruerar också dominerande definitioner för vad 

som bör accepteras som verkligheten (Carter & Steiner, 2004:2). För att undersöka hur media 

bidrar till att skapa hierarkiska skillnader mellan könen kan uppmärksamheten riktas mot två 

sammankopplade ideologiska system, nämligen kapitalism och patriarkat. Intresset av att 

maximera vinsten kombinerat med manlig dominans utgör de grundläggande principerna för 
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produktion av kommersiella medietexter (Carter & Steiner, 2004:29). I jämförelse med de 

program som vanligtvis upptar en stor del av prime time är realityserier billiga att producera. 

Detta beror främst på att de inte kräver dyra manusförfattare och professionella skådespelare. 

Realitygenrens gränsöverskridande karaktär, det vill säga blandningen mellan fakta och 

fiktion, är en medveten taktik i de kommersiella tv-bolagens strävan efter publikmaximering. 

Vid introduktionen av detta programformat minimerades riskerna genom att komponenter 

från etablerade och framgångsrika tv-genrer blandades (Edin, 2005:21f). Realityserierna 

upprätthåller ofta en traditionell genusordning som präglas av hegemonisk maskulinitet och 

traditionell feminitet. Männen är starka och företagsamma, medan kvinnorna är vackra, 

förföriska och inställsamma, samtidigt som de accepterar den manliga dominansen (Edin, 

2005:67, 83). 

 

 

4. Material och avgränsning 

 

Det empiriska material som ligger till grund för studien utgörs av avsnitt från Paradise 

Hotel och finns tillgängligt i TV3s playkanal på webben. Vi har valt att utgå från 2014 års 

säsong på grund av dess aktualitet samt hur säsongen har uppmärksammats i media. Vårt 

material utgörs av ett visuellt medium, men i och med att den metod som tillämpas är 

kritisk diskursanalys kommer vi främst att titta på programmets framställning av språkliga 

handlingar. Säsongen utgörs av 54 avsnitt, varav 14 väljs ut för en övergripande 

transkribering (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:84). Det innebär att vi endast 

transkriberar de sekvenser som är relevanta i förhållande till syftet och frågeställningarna. 

När vi väljer vilka avsnitt som ska transkriberas tillämpas ett ändamålsenligt urval. 

Representativitet eftersträvas således inte, utan materialet väljs med utgång från medial 

uppmärksamhet och spridning över säsongen (jfr Hartman, 2004:245). Därefter väljer vi ut 

ett mindre antal avsnitt på sammanlagt åtta stycken som ska ingå i analysen. Vilka avsnitt 

som ingår i detta urval baseras på att följande teman, som är kopplade till våra 

frågeställningar, tydligt kan utläsas: 

 

• Förväntningar på könsroller: Detta avser om deltagarna uttrycker förväntningar på 

könsroller, eller ger uttryck för önskemål/krav på potentiella partners. 
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• Makt och motstånd i sexuella relationer: Eftersom deltagarnas sexualitet kan ses 

som deras enda redskap i tävlingen, kan språkbruk kring sex vara ett sätt för dem att 

utöva makt eller motstånd i relation till andra. 

• Sociala strukturer i form av mäns sociala dominans: Med detta syftar vi framförallt 

på hur genussystemet/genuskontraktet ageras ut av deltagarna i exempelvis samtal, 

men även på hur de förhåller sig till aktiviteter som produktionen har utformat i 

avsnitten. 

 

 

5. Metodbeskrivning 

 

Här redogörs för vår forskningsansats, den valda metoden och de analytiska verktyg som 

tillämpas på det empiriska materialet. Avslutningsvis förs en diskussion kring materialet och 

metoden, samt hur vi förhåller oss till undersökningens reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Forskningsansats 

Vår studie är induktiv i den bemärkelsen att vi ämnar dra slutsatser utifrån empiriska 

erfarenheter. Genom att studera enskilda avsnitt av Paradise Hotel kommer vi fram till en 

allmän slutsats för vårt material (Fejes & Thornberg, 2009:23). Eftersom fokus i 

undersökningen ligger på ett mindre antal enheter, där avsikten inte är att göra en jämförelse 

över tid, är en kvalitativ analys att föredra framför en kvantitativ. Detta då den senare 

metoden tenderar att påvisa det manifesta innehållet i undersökningsmaterialet, och således 

inte lämpar sig för syftet (Hartman, 2004:273). Istället vill vi uppnå en förståelse av 

beteenden, åsikter och värderingar inom den kontext där vår analys genomförs (jfr Bryman, 

2011:372). 
 

Då Faircloughs tredimensionella analysmodell går ut på att beskriva, tolka och förklara en 

kommunikativ händelse är ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpligt för oss som forskare 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). Hermeneutiken utgår från tolkning och ser på 

förståelse som ett cirkulärt förhållande. För att förstå helheten måste vi således också förstå 

delarna, och vice versa. Som forskare innehar vi en meningsförväntan på innehållet i Paradise 

Hotel, men den kan revideras om situationen kräver det. I vårt fall sker det genom att analysen 

av en viss kommunikativ händelse kan kräva flera bearbetningar om vår förförståelse i hög 
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grad bidrar till att färga analysen. Tolkningen växer därmed fram allteftersom vi ställs inför 

nya erfarenheter och tvingas omvärdera vår förståelse. Detta leder i sin tur till ny förförståelse 

inför kommande situationer (jfr Gadamer, 1997:137f). För att kunna uttyda mening av vissa 

fenomen måste vi dessutom ta hänsyn till den kontext som Paradise Hotel utgör.  

 

5.2 Kritisk diskursanalys 

Med kritisk diskursanalys som metod kan vi försöka förstå hur språket bidrar till att skapa vår 

verklighet. Därför undersöker vi varför vissa meningar eller betydelser tas för givna, medan 

andra osynliggörs i Paradise Hotel (jfr Bryman, 2011:483ff). Vid analysen växlar vi mellan 

att analysera den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Nedan redogörs för hur 

Faircloughs tredimensionella modell tillämpas i undersökningen. 

 

5.2.1 Analys av den kommunikativa händelsen 

De åtta avsnitten analyseras utifrån Faircloughs 3D-modell. För att undersöka en 

kommunikativ händelse i Paradise Hotel analyseras således texten, den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken (Fairclough, 2010:94). På textnivå analyserar vi den 

kommunikativa händelsens lingvistiska uppbyggnad. På den diskursiva praktikens nivå 

analyserar vi de diskurser och genrer som uttalas i produktionen och konsumtionen av 

texten. På den sociala praktikens nivå undersöker vi slutligen om den diskursiva praktiken 

reproducerar alternativt omstrukturerar den existerande diskursordningen, samt vilka 

konsekvenserna blir (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). 

 

Text: I analysen av texten skulle både skriftlig och muntlig text kunna undersökas, men då 

vårt material utgörs av ett talat och visuellt medium finner vi det inte nödvändigt att beröra 

den skriftliga aspekten. I denna studie analyserar vi textens ordval, modalitet samt den 

interaktionella kontrollen i samtal (Fairclough, 1995:57). Genom att studera deltagarnas 

ordval i Paradise Hotel kan vi belysa eventuella jargonger men även förhållningssätt till olika 

företeelser. Textens ordval beror på, och hjälper skapa, sociala relationer mellan deltagare i ett 

samtal. Genom att till exempel använda eufemismer, det vill säga förskönande beskrivningar, 

kan en talare undvika negativa värderingar som associeras med ett visst ord. På så sätt kan 

hen vinna förtroende hos sina åhörare. Även neutrala eller nedlåtande beteckningar kan 

användas i syfte att skapa en relation med andra (Fairclough, 2001:98f). 
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Med modalitet som verktyg kan vi belysa deltagarnas inställning till ett visst ämne, sig själva 

och de övriga i samtalet. Då modalitet har att göra med talarens auktoritet, syn på texten och i 

vilken utsträckning hens åsikter framträder kan vi exempelvis se hur könsstereotyper tar 

uttryck i programmet i form av olika attityder. I avseende till modalitet bygger Fairclough på 

kritisk lingvistik, och då främst teoretikern Roger Fowler (1991:64). Modalitet kan ta uttryck 

implicit eller explicit. Fowler särskiljer fyra olika attityder som visar hur talaren förhåller sig 

till en given text: sanning, förpliktelse, tillåtelse och önskvärdhet. Sanningsmodalitet sträcker 

sig längs en skala från absolut säkerhet till varierande grader av osäkerhet gällande 

exempelvis förutsägelser av en händelse. Förpliktelse innebär en förmaning till andra att 

handla på ett visst sätt. Tillåtelse är när talaren ger sitt medgivande till att något ska utföras. 

Den fjärde attityden, önskvärdhet, är när talaren uttryckligen förmedlar en åsikt om en fråga 

(Fowler, 1991:85f). Modalitet kan också uttryckas genom intonation, till exempel kan en viss 

tvekan i tonen skapa distans till påståendet. Ett annat sätt är genom hedges, vilket innebär att 

personen reglerar påståendet i en sats och på så sätt uttrycker låg grad av affinitet 

(instämmande) genom användandet av ord som “liksom” eller “lite” (Winther Jørgenssen & 

Phillips, 2000:88). 

 

Den interaktionella kontrollen innebär hur turordningen i ett samtal ser ut beroende på 

maktförhållandet mellan dess deltagare. Genom att undersöka vem som kommer till tals i 

Paradise Hotel, vad som uttrycks, vilket förhållandet mellan deltagarna i samtalet är, samt 

vem som sätter dagordningen, kan vi säga något om den interaktionella kontrollen. Det är 

även av intresse att se om, och i så fall hur, mindre mäktiga deltagare kan ta kontroll över 

samtalet. I ett informellt samtal mellan jämlika deltagare rör det sig om en slags turvis 

ordning. I ett samtal mellan icke jämbördiga är däremot inte turordningen jämnt fördelad och 

en deltagare med mer makt kan då begränsa medverkan hos mindre mäktiga deltagare. Det 

finns olika verktyg som kan användas för att göra detta, bland annat avbryta, kräva tydlighet 

och kontroll av ämne (Fairclough, 2001:112f). 

 

Diskursiv praktik: Det sociala sammanhanget, det vill säga Paradise Hotel, påverkar hur 

deltagarna talar men också hur tittarna uppfattar det som uttalas. Egenskaper hos den sociala 

praktiken formar nämligen indirekt texter genom att de avgör karaktären för den diskursiva 

praktiken, det vill säga de sätt som texter produceras och konsumeras på. Den diskursiva 

praktiken utgör således en slags brygga mellan text och social praktik. I denna studie 

analyseras endast textproduktionen, detta i och med att vi inte gör en mottagarstudie och 
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därför inte kan ta hänsyn till hur texten konsumeras. För att analysera produktionen tittar vi på 

intertextualitet, det vill säga spår av den diskursiva praktiken i texten. Det kan till exempel 

vara hur deltagarna refererar till tidigare erfarenheter gällande kön och sexualitet. Målet är att 

reda ut de olika genrer och diskurser som artikuleras tillsammans i texten (Fairclough, 

1995:58-61).  

 

Social praktik: Den sociala praktiken består av Paradise Hotel och de samtal och situationer 

som äger rum där. Det vill säga en diskurs tillsammans med andra icke-diskursiva element. 

(Fairclough, 2003:25). När den sociala praktiken integreras i analysen sätter vi Paradise Hotel 

i ett större socialt sammanhang (Fairclough, 1995:62). Det innebär att vår analys av en 

konkret situation i Paradise Hotel exempelvis kan relateras till en samhällelig maktstruktur 

mellan könen. När vi analyserar den sociala praktiken har vi stor nytta av våra teoretiska 

begrepp. För att sätta diskursen i ett samhällsperspektiv kan programmet analyseras utifrån 

teorier som hegemonisk maskulinitet, den heterosexuella matrisen, stereotyper, och så vidare. 

 

5.2.2 Analys av diskursordningen 

Analys av diskursordningen sker genom att relatera en specifik text/diskursiv praktik till 

andra diskurser. Om ett samtal till exempel behandlar ämnet samtycke kan vi undersöka vilka 

andra diskurser som analysen måste ta hänsyn till, i förhållande till den specifika 

sexdiskursen. Vid analys av diskursordningen tittar vi på hur den är uppbyggd i avseende till 

genrer och diskurser, förändringar inom diskursordningen, samt dess förhållande till andra 

socialt närliggande diskursordningar (Fairclough, 1995:62f). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
När vi valt ut de åtta avsnitt som svarar bäst mot de uppsatta temana, och därmed kommer 

ligga till grund för undersökningen, inleds den kritiska diskursanalysen. Det första steget 

innebär en analys på den textuella nivån, där vi beskriver dialogen. Vid detta skede tillämpas 

de analytiska verktygen ordval, modalitet och interaktionell kontroll. En analys på den 

textuella nivån kan således se ut som följande: 

 

”Att komma in lite senare i spelet i år tror jag kan vara en fördel för mig. Då är killarna 

förhoppningsvis kåta, och kåta killar är lätta att få dit man vill.” - Paulina 
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Paulinas handlingar är avsedda att påverka männen i Paradise Hotel i syfte att vinna henne 

fördelar i spelet. I citatet uttrycks inledningsvis modalitet i form av troliga förutsägelser. 

Därefter följer ett uttalande om killar som kåta och därmed lättstyrda, vilket ger uttryck för 

hög sanningsmodalitet. Eftersom citatet är en monolog förekommer ingen interaktionell 

kontroll. 

 

Efterföljande nivå behandlar den diskursiva praktiken vilket innebär att vi undersöker hur 

texten relaterar till andra texter med hjälp av verktyget intertextualitet. Här undersöks också 

hur den kommunikativa händelsen utnyttjar diskursordningen, samt hur det påverkar 

diskursordningen. Detta görs genom att vi kopplar den specifika texten till andra diskurser. 

Om en deltagare som i exemplet ovan ger uttryck för en specifik sexualitetsdiskurs gällande 

manliga drifter, måste vi även ha i åtanke vilka andra diskurser som vår diskursanalys 

samverkar med. Detta kan till exempel vara diskurser som rör kvinnlig makt. Därefter tar den 

sociala praktikens nivå vid, vilket innebär att vi relaterar sekvensen till sociala företeelser. 

När all data analyserats presenterar vi resultatet utifrån några tydliga mönster kring makt, 

motstånd och sexualitet som kan urskiljas i avsnitten. 

 

5.4 Metoddiskussion  
Nedan förs en reflektion kring metoden samt urvalets för- och nackdelar. Vidare diskuteras 

hur vi förhåller oss till undersökningens reliabilitet och validitet. 

 

5.4.1 Kritisk reflektion  
Studien utgår från ett ändamålsenligt urval och därför har representativitet medvetet inte varit 

något kriterium. Deltagarna i Paradise Hotel kan därmed uppvisa drag som generellt sett inte 

återfinns i den svenska populationen (Hartman, 2004:242, 245). Det som framkommer i 

undersökningen är således ingen direkt återspegling av verkligheten. Däremot kan metoden 

belysa tendenser i samhället som är intressanta att diskutera vidare kring (Börjesson & 

Palmblad, 2007:13; Hartman, 2004:285). Eftersom meningsskapande inte enbart beror på vad 

som är explicit i en text, utan också på vad som är implicit, går delar av textanalysen ut på att 

försöka identifiera de antaganden som ligger bakom texten (Fairclough, 2003:11). Kritik som 

därmed kan riktas mot den valda metoden är att vi som forskare riskerar att bli en del av 

någon av diskurserna som ingår i studien, vilket kan försvåra den objektiva tolkningen 

(Bergström & Boréus, 2012:402). Vi gör dock inte anspråk på att vår tolkning ska vara 



	   17 

objektiv, utan vill framhäva att den bara är en av alla möjliga tolkningar. Med ett 

hermeneutiskt synsätt på tolkning och förståelse kommer vi dessutom att kontinuerligt 

revidera våra förväntningar på texten om så krävs (Gadamer, 1997:137f).  

 

Vid analysen kan ett antal möjliga tolkningar göras av budskapet. Stuart Hall har tagit fram en 

teori om encoding/decoding där han har identifierat tre teoretiska mottagarpositioner; 

dominerande, förhandlande och oppositionell (Hall, 1980:136). Utifrån encoding/decoding är 

det värt att ta i beaktning vilken position vi som forskare intar vid analysen av programmet. 

Då vi är medvetna om att vi är en del av diskursen samtidigt som analysen har ett kritiskt 

angreppssätt kommer vår tolkning utgå från en oppositionell position. Detta innebär att vi 

tolkar meddelandet annorlunda än den bokstavliga och konnoterade betydelsen som följer 

med diskursen. Vi som forskare ifrågasätter således innehållet i programmet och är kritiska 

mot de föreställningar kring kön och sexualitet som Paradise Hotel eventuellt bidrar till att 

reproducera (jfr Hall, 1980:137f). Ett annat problem med kritisk diskursanalys är att veta var 

gränsen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva ska dras (Bergström & Boréus, 

2012:402f). Därmed är det svårt att veta var och hur de samhälleliga strukturerna påverkar 

diskurserna i Paradise Hotel, och vice versa. Det vill säga vilka diskurser som är 

konstituerade respektive konstituerar. Genom att utgå från de sociala erfarenheter som vi 

besitter kan vi försöka urskilja vad som är normer förbehållet Paradise Hotel och vad som 

härrör från samhället. Detta blir dock en subjektiv bedömning.  

 

5.4.2 Reliabilitet och validitet 
För att ge undersökningen hög reliabilitet krävs att samma observationer kan upprepas av en 

utomstående och generera ett liknande resultat. Vid kritisk diskursanalys är tolkningsaspekten 

en viktig reliabilitetsfråga, och därför bör syftet få avgöra hur noggrann textläsningen ska 

vara. I och med att vi tillämpar lingvistiska analysverktyg har vår studie större chans att uppnå 

god reliabilitet än om vi använt andra ansatser inom diskursanalys. Genom att uppge namn på 

de deltagare som står bakom citaten samt vilka avsnitt de förekommer i kan vi ytterligare höja 

studiens reliabilitet. Chansen för att olika personer ska kunna genomföra analyserna och 

komma fram till samma resultat ökar således, vilket innebär att möjligheten till god 

intersubjektivitet ökar (Bergström & Boréus, 2012:42f, 405). I och med att vi inte lägger vikt 

vid de individuella deltagarnas uttalanden, utan vill se diskurser gällande kön och sexualitet, 

har vi inte med citaten i källförteckningen. Vid vår analys transkriberar vi hälften av avsnitten 

var, för att sedan göra en gemensam bedömning av vad som är relevant för studiens syfte och 
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frågeställningar. Därefter analyserar vi tillsammans de valda avsnitten enligt Faircloughs 3D-

modell. 

 

Begreppet validitet har att göra med hur korrekt analysen är, det vill säga om metoden som 

används för att genomföra studien verkligen kan ge svar på frågeställningarna (Bergström & 

Boréus, 2012:41). Undersökningens validitet gynnas av att låta citat ha en framträdande roll 

vid den kritiska diskursanalysen, på så vis är vi transparenta i vårt tillvägagångssätt (jfr 

Bergström & Boréus, 2012:376, 406). Här kan dock en möjlig felkälla i form av selektiv 

uppmärksamhet från oss observatörer förekomma. Om vi förväntar oss ett sexistiskt beteende 

från män blir det kanske också just det vi observerar, medan andra intressanta aspekter inte 

noteras. Analysen kan dessutom påverkas av de föreställningar som vi har om världen 

(Hartman, 2004:146ff). Genom att vara två personer som utför tolkningen och analysen 

gemensamt kan vi försöka eliminera denna risk. 

 

 

6. Analys och resultat 

 

Nedan presenteras de resultat som framgår i undersökningen av åtta avsnitt av Paradise Hotel 

från 2014. Det sker enligt teman som vi kunnat se i den kritiska diskursanalysen. Uppdelning 

mellan män och kvinnor avser hur deltagarna finner sig i och upprätthåller en gruppering av 

könen, medan Stereotyper berör de uttalanden som görs rörande utseende och egenskaper. I 

temat Makt och motstånd framkommer hur makt och motstånd utövas i förhållande till 

sexualitet. Männens sociala dominans redogör för hur de manliga deltagarna är överordnade 

kvinnorna. Avslutningsvis behandlas förekomsten av Kärlek och vänskap samt Diskurser för 

Paradise Hotel. I delar av vår analys är vissa avsnitt mer förekommande än andra, vilket är en 

följd av klippningen och Paradise Hotels olika temaveckor. Detta gör att samtalsämnena i de 

specifika avsnitten centrerar kring bestämda företeelser. I analysen utgår vi från dialoger, 

monologer och uttalanden i synken. Med synken avses en slags intervju där deltagarna får 

prata direkt till kameran utan att någon av de andra deltagarna är närvarande. 

 

6.1 Uppdelning mellan män och kvinnor 

I de flesta scener i Paradise Hotel interagerar deltagarna med varandra i större grupper. Vi har 

dock urskilt ett återkommande tema där det sker en fysisk och språklig uppdelning mellan 
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könen. Uppdelningen sker dels från deltagarnas sida i den sociala interaktionen, dels från 

produktionens sida i form av aktiviteter som anordnas. Redan i avsnitt 2 tar detta mönster 

form: medan kvinnorna samtalar vid matbordet om sina partners befinner sig männen vid 

poolen och avhandlar samma ämne. När uppdelningen ifrågasätts av Joakim får han följande 

svar från de övriga: “För att vi är killar och dom tjejer. Dom snackar skit och vi ville snacka 

skit”. Uttalandet sägs med hög säkerhet och ger inte utrymme till ifrågasättande. Det faktum 

att männen förutsätter att de inte får ta del av kvinnornas samtal kan relateras till 

genussystemet och synen på att det finns en fundamental skillnad mellan könen (Hirdman, 

1988:51). 

 

Emellanåt anordnas aktiviteter i programmet där männen till exempel får åka på utflykt och 

vice versa. Båda könen uttrycker modalitet i form av önskvärdhet genom att tala om denna 

påbjudna uppdelning i positiva ordalag. ”Jag saknar inte killarna för ett jävla öre alltså. Det 

hade vart sjukt skönt och bara ha det såhär som vi haft det idag” säger Evelina vid ett tillfälle 

och får medhåll från de andra kvinnliga deltagarna (avsnitt 25). Även denna situation kan 

relateras till genussystemet och genuskontraktet, som menar att maskulint och feminint inte 

bör beblandas (Hirdman, 1988:51). En av kvinnorna hävdar dock att männen ändå finner dem 

”skittråkiga” och indikerar därmed en medvetenhet om att uppdelningen också kan upplevas 

som befriande från männens sida (avsnitt 25). Samtliga citat visar hur kvinnor och män inte 

enbart hålls åtskilda rent fysiskt; även deras angelägenheter skiljer sig åt. Detta intryck 

förstärks ytterligare av att låten Boys will be boys spelas upp av produktionen flera gånger, 

bland annat vid ett tillfälle då männen tar shots från varandras pungar. Låttexten illustrerar en 

naturlig ordning som samtliga deltagare finner sig i. Män beter sig på ett visst sätt vilket kan 

ursäktas med att de är just män. 

 

6.2 Stereotyper 

Programmet kretsar till stor del kring deltagarnas utseende, både hur de själva ser ut och hur 

de vill att en potentiell partner ska se ut. Även olika stereotyper kring manligt och kvinnligt 

beteende framträder i avsnitten. 

 

6.2.1 Utseende 

Såväl de manliga som de kvinnliga deltagarna uttrycker modalitet i form av önskvärdhet 

gällande det motsatta könets utseende. I början av säsongen är de kvinnliga deltagarna 
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missnöjda över hur de manliga deltagarna ser ut. Nathalie säger exempelvis: ”Det finns 

verkligen inga hunkar här på Paradise Hotel” (avsnitt 2). När ett antal dagar passerat 

introduceras fem nya manliga deltagare som produktionen väljer att kalla för just hunkar, 

varpå många av de gamla manliga deltagarna får åka hem efter en parceremoni. Detta kan 

således tyda på att det finns en stereotyp mall för hur en deltagare på Paradise Hotel ska se ut, 

och med bakgrund mot tidigare säsonger förväntar sig de kvinnliga deltagarna att männen ska 

uppnå den standarden. Det kan även relatera till stereotyper som finns utanför hotellet. Detta 

är ett exempel på intertextualitet. 

 

I deltagarnas uttalanden kan vi se många stereotyper gällande utseende som präglas av 

hegemonisk maskulinitet och traditionell feminitet. I avsnitt 2 säger Calle till exempel: ”Jag 

gillar tjejer som är väldigt korta. Små, fina tjejer... som en liten trofé som man kan bära 

runt”. När han uttalar sig om dessa egenskaper uttrycks sanningsmodalitet. Uttalanden i stil 

med detta gör således att Paradise Hotel kan bidra till att upprätthålla en traditionell 

genusordning. Stereotyperna bidrar även till att fastställa gränser för vilka som passar in i 

Paradise Hotel, samt ställa krav på hur deltagarna ska bete sig. Det frekventa omnämnandet 

av det motsatta könets utseende grundar sig även i att män och kvinnor ska begära varandra 

(Butler, 2006:208). I och med att de pratar i termer av vem de tänder på kan detta kopplas till 

den heterosexuella matrisen. 

 

Flera uttalanden i Paradise Hotel har att göra med utseendefixeringen i samhället. I avsnitt 22 

behandlas träning och kroppsideal när de kvinnliga deltagarna undrar om Freddie tränar, 

vilket han inte gör. Denna träningsdiskurs kan i sin tur samspela med en kroppsdiskurs. 

Freddie motsvarar inte den stereotypa manliga Paradise Hotel-deltagaren som förväntas träna 

och bry sig om sin fysik. I en vidare samhällelig kontext kan detta relateras till hälso- och 

träningsideal kring hur den perfekta kroppen ska se ut, samt vilka krav som män respektive 

kvinnor har på sig när det gäller träning. Enligt Brinkmann och Madsens studie (2012) är 

deltagarnas främsta tillgångar deras kroppar. Det kan utgöra en nackdel för Freddie. Han 

förkroppsligar inte heller den hegemoniska maskuliniteten på samma sätt som de andra 

männen gör, då icke-heterosexuella män placeras längre ner i genushierarkin (Connell, 

2008:116).  

 

En annan sekvens där det blir tydligt att deltagarnas främsta tillgångar är dem själva och deras 

kroppar är under ett tävlingsmoment i avsnitt 10. Tävlingen går ut på att två nya deltagare, av 
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respektive kön, startar varsitt parti och sedan får de andra deltagarna rösta fram en vinnare. 

Vilket parti som vinner valet avgörs dock inte utifrån någon särskild talang, utan baseras 

snarare på utseende, samt vem av kandidaterna som de övriga deltagarna anser är bäst att 

behålla i tävlingen. När programledaren Malin frågar Saga vad hon tycker om de nya 

deltagarna är utseendet det första som behandlas: 

 

Malin: Saga, vad var ditt första intryck av politikerna? 

Saga: Att hon var jävligt snygg. Och ja, Chris också. De ser bra ut. (avsnitt 10) 

 

I och med att Malin är den som ställer frågan är det också hon som sätter dagordningen. Hon 

kontrollerar valet av ämne och blir därmed den mäktigare deltagaren i samtalet, vilket i och 

för sig är naturligt i och med hennes roll som programledare. I avsnitt 28 ordnas en 

talangtävling och även där ställs diskurserna utseende och talang i ett motsatsförhållande. Det 

framgår att nästan samtliga deltagare, såväl män som kvinnor, värderar utseende högre. Jasse 

menar dock att en kombination av båda egenskaperna är att föredra. Hon gör ett säkert 

uttalande om att både talang och utseende är förutsättningar för framgång:	  ”Man vill ju inte 

bara vinna på utseende, man vill ju ha en talang också”. Deltagarna Smail och Ervin kan 

sägas personifiera de två ytterligheterna utseende och talang. Ervins smala kropp lever inte 

upp till bilden av hegemonisk maskulinitet. Han refereras till som ”gamer”, vilket spelar på 

en stereotyp om någon som är stillasittande inomhus framför tv- eller dataspel. I kontrast till 

detta tilltalas kvinnorna av Smails vältränade kropp och sexuella erfarenhet (avsnitt 28). 

Utifrån vår analys framgår att utseende värderas framför personlighet i Paradise Hotel. Dock 

kan det senare komma till användning rent taktiskt i det sociala spelet. 

 

6.2.2 Egenskaper 

Generellt tycks de flesta deltagarna föredra utseende framför personlighet. I avsnitt 5 gör dock 

Jasmine motstånd mot det normativa Paradise Hotel-beteendet, det vill säga att gå efter 

utseende: “[...] men personligheten är alltid bättre än ett utseende. Alltid”. I detta citat 

uttrycker hon önskvärdhet gällande egenskaper hos det motsatta könet, där det framkommer 

att hon väljer personlighet framför utseende. I samma avsnitt behandlas män och kvinnors 

olika roller en del. Vid ett tillfälle får Eric ett utbrott på sin partner Ylva och dagen efter 

konstaterar Ylva och Nathalie att män beter sig på ett visst sätt när de känner sig förnedrade, 

samt att det beteendet är omoget. Detta kan i sin tur kopplas till genuskontraktet och typiska 

roller för män respektive kvinnor i den sociala interaktionen. Ett annat uttalande som har med 
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genuskontraktet att göra är när Saga funderar kring huruvida hennes partner är en drömprins 

eller inte: “[...] jag tror absolut att man måste vara lite taktisk. Eh, tänka. Man kan inte bara 

hela tiden köra på utsidan liksom” (avsnitt 2). Detta citat skulle intertextuellt kunna relatera 

till Sagas tidigare erfarenheter av förhållanden, där hon för att trygga sin egen framtid inte 

bara kan tänka på utsidan. Faktorer som hon tar i beaktning vid valet av partner är bland annat 

ekonomisk vinning, utseende och personlighet. Kvinnans väg till frihet går således genom 

mannen, förutsatt att hon erbjuder honom sin kropp (Hirdman, 1988:55). 

 

I avsnitt 22 nämner de manliga deltagarna stereotypa beteenden angående de kvinnliga 

deltagarna, som exempelvis att de är högljudda. När Kristian pratar om att kvinnorna har åkt 

iväg på sightseeing över dagen säger han: “Det är alldeles tyst såhär. Inge jävla gnäll, inge 

jävla tjafs. Inge jävla uuuäha, inge massa skit. Det känns jävligt skönt”. Han är övertygad om 

att det är skönt att vara utan dem, vilket dels är ett uttryck för sanningsmodalitet, dels för 

önskvärdhet eftersom han gör en bedömning av situationen. Vidare menar Calle att det ska bli 

“terapi för hjärnan” utan kvinnorna. Intertextuellt relaterar uttalandena till deras tidigare 

erfarenheter av hur kvinnor beter sig. De framställer sig själva som någon slags motpol till 

kvinnorna, vilket även det kan kopplas till stereotyper samt genussystemets uppfattning av att 

män och kvinnor är varandras motsatser (Hirdman, 1988:51). Männen framställer sig själva 

som förnuftiga och sansade, och det blir tydligt att deltagarna har föreställningar om könens 

olika egenskaper och beteende. Därmed bidrar Paradise Hotel, precis som många andra 

realityserier, till att upprätthålla en traditionell genusordning (Edin, 2005:83). 

 

Även de kvinnliga deltagarna pratar om varandra i stereotypa ordalag. Evelina säger till 

exempel vid ett tillfälle att Saga beter sig som en “liten flicka” som vill ha en massa 

klänningar. Uttalandet syftar på att hon tycker att Saga vill reservera flera av de manliga 

deltagarna (avsnitt 22). Ordvalet leder i detta sammanhang till negativa konnotationer, då 

flicka framställs som något en inte vill vara. I Evelinas uttalande ryms stereotypa diskurser 

kring kvinnor. Saga framställs som promiskuös, samt att det skulle vara något dåligt. Precis 

som i Harris studie (2004) får en kvinnlig deltagare i detta fall en negativ stämpel för att hon 

varit med många män. I Paradise Hotel porträtteras också manliga stereotyper, om än inte i 

lika hög grad. En av de stereotyper som tas upp är bad boys. I avsnitt 10 säger Chris att han är 

“en asiatisk Don Juan”, vilket anspelar på att han brukar charma kvinnor för att sedan krossa 

deras hjärtan. Vidare kan hans uttalande relateras till genuskontraktet och föreställningar 

kring hur interaktionen mellan de olika könen bör se ut, samt vem som ska förföra vem. 
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6.3 Makt och motstånd  
I Paradise Hotel används sex som ett maktverktyg i relationerna mellan män och kvinnor, 

ibland på bekostnad av samtycke. Här redogörs för hur deltagarnas maktutövning kan gå till, 

men även hur motstånd mot maktordningen yttrar sig i de analyserade avsnitten. 

 

6.3.1 Brist på samtycke 

Citat som ”jag skulle lätt knulla henne” och ”grejen är den att om du känner att ni klickar så 

knullar du henne” illustrerar hur män tar sig rätten att bestämma över kvinnors kroppar 

(avsnitt 5). Detta är ett uttryck för orättvisor i sexuella relationer och därmed ett maktverktyg 

(Foucault, 2009:314). Inom diskursordningen kan denna diskurs kring sex relateras till en 

våldtäkts- och samtyckesdiskurs. På den sociala praktikens nivå kan citaten ses i ett större 

sammanhang, där män förväntas få sex när de vill och att kvinnor ska ställa upp på det. 

Kvinnors uppgift blir således att behaga män, och då inte bara sexuellt utan på alla sätt. I 

avsnitt 22 ifrågasätter Kristian varför Michelle och Eric inte haft sex, samtidigt som han 

skämtsamt undrar om han ska hjälpa dem att fullborda samlaget nästa gång. Hur 

sammansättningen av par ser ut i Paradise Hotel kan relateras till den heterosexuella matrisen. 

Enligt denna teori förväntas män och kvinnor begära varandra (Butler, 2006:208). När 

deltagare av motsatt kön ska dela rum och säng är således intimitet/samlag den förväntade 

utgången. Detta sätter press på deltagarna att agera enligt programmets normer. Eric vill ha 

sex men Michelle avstyr det, vilket Kristian väljer att ifrågasätta. Som Brinkmann och 

Madsen (2012) nämner i sin studie är sexuell attraktionskraft en bytesvara i Paradise Hotel, 

och därmed gör Michelle till viss del motstånd mot det. 

 

Frågor om samtycke berörs i flera avsnitt och kan bland annat illustreras med att Kristian utan 

förvarning brukar kyssa Saga. ”Man kan inte bara attackera” förmanar hon honom vid ett 

tillfälle, och vid ett annat konstaterar hon: “Jag gillar inte attackgrejer överlag” (avsnitt 10). 

På den intertextuella nivån kan detta relatera till tidigare erfarenheter av män som inte 

respekterat hennes gränser. Det kan även ha att göra med hennes föreställningar om hur män 

och kvinnor ska förhålla sig till varandra. Diskurser som ingår i diskursordningen är således 

samtycke och våldtäkt. I ett vidare sammanhang berör denna situation hur män tror att 

kvinnors kroppar är till för att behaga dem, samtidigt som de tar sig rätten till deras kroppar. 

Detta är ett uttryck för orättvisor i sexuella relationer och därmed ett maktverktyg. Män som 

initiativtagare får även stöd i genuskontraktet, som berör hur relationerna mellan könen bör 
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vara (Hirdman, 1988:54f). Saga hävdar sig mot denna ordning, men hennes verbala motstånd 

bemöts med repliken: “Jag har bara kysst dig. Det är väl inget fel?”. Språket blir här 

ytterligare ett maktredskap i interaktionen, där Kristian tar kontroll över samtalets utgång 

genom att marginalisera Sagas upplevelser. En kvinnas tvetydighet i sexuella relationer kan 

enligt Kristian övervinnas genom mannens beslutsamhet (avsnitt 2). Inom diskursordningen 

kan samtycke relateras till makt, där mannen agerar som en slags auktoritet i relationen. Det 

befäster en könsstereotyp om mannen som den som är aktiv och i kontroll. 

 

6.3.2 Skillnader gällande manlig och kvinnlig sexualitet 
I programmet föreskriver de båda könen hur manlig respektive kvinnlig sexualitet ska ageras 

ut. Medan de manliga deltagarna uppmuntras tillfredsställa sin höga sexdrift, råds kvinnorna 

att handla med mer tillförsikt. Det förekommer visserligen tillfällen i Paradise Hotel när 

kvinnliga deltagare är sexuellt frigjorda, men detta sker ständigt med risk för att klassas som 

promiskuösa av andra. I avsnitt 5 ges det uttryck för att män har högre sexdrift än kvinnor och 

att män måste ha sex oftare än kvinnor. Det kan kopplas till genussystemet som innebär att 

det finns olika uppfattningar för vad som betraktas som maskulint respektive feminint 

(Hirdman, 1988:51). “Jamen det är ju så, killar är ju så. Vi har fan ett behov, det måste 

tillfredsställas” säger Kian angående männens frustration över att ännu inte haft sex i 

programmet (avsnitt 5). Detta påstående sägs som en allmän sanning och uttrycker även 

förpliktelse då det hänvisar till ett manligt behov som måste tillfredsställas av en kvinna. På 

så sätt upprätthålls även den heterosexuella matrisen. Uttalandet kontrasterar dock mot hans 

förväntningar på kvinnlig sexualitet: 
 

Ligger hon på andra dejten är hon en slampa, ligger hon på fjärde är hon för pryd. 

Det ska vara tre. Three day rule. - Kian (avsnitt 2) 

 

Liksom det föregående citatet om män, sägs detta citat som en vedertagen sanning av talaren. 

Enligt Kian finns det alltså en regel gällande när en kvinna ska ha sex för att klassas som en 

bra kvinna. Uttalandet uttrycker förpliktelse, då han menar att en kvinna bör följa regeln för 

att kunna passa in i normen. Det ligger dessutom en värdering i orden slampa/pryd. Enligt 

genussystemet är mannen överst i hierarkin, vilket förbehåller honom rätten att diktera 

villkoren för hur den ideala kvinnan ska agera. De kvinnliga stereotyperna som Kian nämner 

kan vidare relateras till Harris studie (2004) om vad som utgör en bra/dålig kvinna. Enligt 
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Harris är det endast de kvinnliga deltagarna i Paradise Hotel som riskerar att tilldelas roller 

som slampor, vilket bekräftas av vårt resultat. 

 

Skambeläggningen av kvinnors sexualitet är återkommande i avsnitten och sker i form av 

beskyllningar såsom slampa och hora. När deltagarna i avsnitt 5 diskuterar antalet personer 

som de haft sex med, framgår det att villkoren är olika för män och kvinnor. Smails svar att 

han haft 300 sexpartners bemöts med beundran, medan Jasse i samma scen skambeläggs för 

att ha haft sex med 30 personer. Hon är den mindre mäktiga deltagaren i samtalet och 

försöker till en början ta kontroll genom att sväva på svaret: “Asså jag... jag är så jävla 

slampig, jag kommer typ inte ihåg hur många det är”. Först efter krav på förtydligande 

uppger hon en siffra. Eftersom både Jasse, och sedermera en manlig deltagare, kallar detta för 

ett slampigt beteende kan hon sägas bidra till sitt eget förtryck. Detta kan kopplas till 

Foucaults syn på makt där han anser att individer både kan bidra till att upprätthålla makten 

och underordna sig den (Foucault, 2009:315). Det kan även relateras till genuskontraktet, som 

menar att både män och kvinnor är delaktiga i processen som skapar inbyggda självklarheter 

mellan könen (Hirdman, 1988:53). Denna syn på män och kvinnors sexualitet kan sägas 

återspegla könens respektive förutsättningar i samhället, det vill säga hur de tillåts agera på 

skilda sätt.  

 

Det förekommer dock motstånd mot förtrycket av kvinnlig sexualitet. ”Jag vill ha så mycket 

som möjligt av allt, och vill jag ha det så får jag det” säger Saga om sin attraktion till flera av 

männen på hotellet (avsnitt 14). Hon gör på så vis uttryckligen motstånd mot en diskurs som 

säger att kvinnor ska vara sexuellt passiva och hålla sig till ett fåtal partners. Detta går emot 

den stereotypa bilden av kvinnor som lugna och fogliga, men är även ett motstånd mot den 

patriarkala ordningen. Saga placerar sig nämligen på samma hierarkiska nivå som männen 

genom att säga att hon är en ”kvinnlig player” (avsnitt 14). Det kan å ena sidan argumenteras 

för att hon på så vis befäster mannen som norm genom att benämna sig som kvinnlig i 

relation till player. Å andra sidan gör hon motstånd mot denna ordning genom att inte bete sig 

typiskt feminint. I samtal med de andra kvinnorna förmanas hon dock att kontrollera sin 

sexdrift. “Saga, du får fan styra din fiffi” säger Jasse, vilket ses som en uppmaning till henne 

om att foga sig enligt en stereotyp mall för kvinnor (avsnitt 14). Makt och motstånd kommer 

här till uttryck genom att den kvinnliga underordningen än en gång skapas av kvinnorna 

själva. 
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6.3.3 Sex och list som kvinnliga maktmöjligheter 

De kvinnliga deltagarnas sexualitet kan uppfattas som grund för skambeläggning, men den 

kan även agera som ett medel till att uppnå framgång i programmet. Detta tilltag är dock 

något som riskerar slå tillbaka mot dem ifall det uppdagas av andra deltagare. Paulina och 

Ylva får här stå som exempel på två olika utfall i programmet. Finalisten Paulinas taktik är att 

påverka de manliga deltagarna sexuellt i syfte att vinna henne fördelar i spelet. ”Kåta killar 

är lätta att få dit man vill” säger hon, vilket är ett påstående som kan kopplas till en 

stereotypisering av manlig sexualitet (avsnitt 25). Genom att antyda att männens sexdrift står 

bortom deras förmåga att kontrollera, hävdar Paulina sin makt gentemot de manliga 

deltagarna. Hennes redskap till att utnyttja detta i spelsyfte blir med hjälp av kroppen, vilket 

kan relateras till vad genuskontraktet säger om kvinnans maktmöjlighet gentemot mannen. 

Det vill säga att hon med hjälp av sin kropp måste utnyttja hans svagheter för att uppnå frihet 

(Hirdman, 1988:55). Uttalandet syftar även till den heterosexuella matrisen eftersom hon 

förutsätter att männen ska begära henne som kvinna (Butler, 2006:208). 

 

Ylva tillämpar en liknande taktik, men åker däremot ut från tävlingen när hon får de andra 

deltagarna emot sig. Det uppdagas nämligen att hon haft sex med en rival till hennes partner 

Kian, vilket de andra uppfattar som att hon gjort “fucked up shit” (avsnitt 50). Det ligger en 

negativ värdering i uttalandet som anspelar på att Ylva bedragit sin partner i programmet. 

“Jag fällde tårar för en bluff. Helt seriöst. Jag fällde tårar för en tjej som spelat på mina 

känslor” säger Kian i en annan scen, och syftar till hur han ser på deras relation (avsnitt 50). 

Ylvas tilltag är exempel på en taktik- och sexdiskurs, eftersom det kan ses som ett taktiskt 

drag att spela på någon annans känslor för egen vinning. Det kan i sin tur relateras till 

kvinnlig list, då detta tillsammans med sex blir ett maktmedel för att uppnå framgång i 

tävlingen. Ylvas handlingar används dock som en anledning för de andra deltagarna att 

underminera och skicka ut henne, då hon inte betett sig som en bra kvinna. Detta kan kopplas 

till Harris studie (2004) om vad som utgör bra/dåliga kvinnor. Enligt en samhällelig struktur 

kan en kvinnas sexuella historik vara henne till nackdel i relationer. För att sätta det i ett större 

sammanhang handlar det även om vad personer är beredda att göra för att nå framgång. 

Deltagarna menar att Ylva gjort saker som hon förtjänar att bli illa omtyckt för. Dock spelar 

hon bara efter programmets kommersiella intressen gällande nakenhet och drama som 

påvisats av Brinkmann och Madsen (2012). 
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6.4 Männens sociala dominans  
På Paradise Hotel kan en manlig dominans skönjas i de sociala interaktionerna. Den yttrar sig 

främst i konkret språkbruk men också i hur kvinnornas åsikter tenderar att avfärdas till 

förmån för männens. Vidare dikterar männen villkoren för hur kvinnorna ska bete sig och 

uttrycker äganderätt av sina partners. Mönstret av manlig dominans framträder i början av 

säsongen och kan ses framöver i senare avsnitt. ”Jag är så jäkla skyddande. Det som är mitt, 

näe det är fan mitt asså” säger Joakim och syftar till att hans partner är intresserad av någon 

annan än honom (avsnitt 2). Uttalandet uttrycker en slags självklarhet där han förbehåller sig 

rätten att förfoga över hennes handlingar. Det innebär dessutom en uppmaning till 

rivaliserande deltagare att hålla sig borta. Även Kristian uppvisar ett liknande beteende när 

han i samma avsnitt frågar sin partner: ”Nämen vaddå, är det fel att jag liksom vill reservera 

dig?”. När Calle redogör för önskvärda egenskaper hos en kvinna beskriver han sin ideala 

partner som “en liten trofé” som han ska kunna bära runt (avsnitt 2). Medan Calle aktivt kan 

bära runt sin kvinna, som han uttrycker det, förväntas hon i gengäld agera passivt. 

 

Genom dessa uttalanden objektifieras kvinnor samtidigt som könen framställs som varandras 

motsatser. De manliga deltagarna uppvisar här stereotypa drag av maskulinitet då deras 

uttalanden implicerar att de är starka, beskyddande och i kontroll (Hirdman, 2001:47f). I 

relation till detta ter sig de kvinnliga deltagarna sköra och möjliga för männen att skydda eller 

reservera gentemot andra män i tävlingen. Det kan kopplas till en förväntad 

tvåsamhetsdiskurs som även berör diskurser såsom trohet, lojalitet och svartsjuka. I och med 

att männen inte klarar av att se kvinnorna umgås med andra män tyder detta på att de vill ha 

kontroll över vad kvinnorna gör. Det kan i sin tur relateras till den heterosexuella matrisen 

och genuskontraktets föreskrifter om att mannen ska ta hand om kvinnan (Hirdman, 2001:85). 

Stereotyper som dessa riskerar att befästa normer som kan verka hindrande för könens 

möjligheter i samhället. 

 

Det manliga övertaget ifrågasätts emellanåt. ”Jag är ganska dominant gentemot killar, för att 

jag gillar å ha kontroll på läget. Det kan nog sticka lite i folks ögon, och det får det fan göra 

om det vill” säger Evelina när hon anländer till hotellet (avsnitt 10). Evelinas citat kan relatera 

till tidigare erfarenheter av att dominant kvinnligt beteende inte uppskattas, eventuellt både 

hemma i Sverige men också på Paradise Hotel. Det har att göra med genussystemet, det vill 

säga att män befinner sig högre upp i den samhälleliga hierarkin än kvinnor (Hirdman, 
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2001:75). Hennes uttalande blir ett motstånd mot denna patriarkala ordning, samtidigt som 

hon riskerar att bestraffas med exempelvis exkludering. Evelina menar att hon som kvinna 

förväntas bete sig på ett visst sätt för att andra inte ska bli irriterade på henne. Detta kan 

relateras till de resultat som Harris (2004) kom fram till gällande amerikanska Paradise Hotel, 

som visar att de självsäkra kvinnorna åkte ur programmet i ett tidigt skede. När Evelina i 

samma avsnitt säger att hon tror att hon kommer vinna ett av de tävlingsmoment som 

anordnas ger hon uttryck för en tävlings- och maktdiskurs. Detta tyder på att hon har bra 

självförtroende i sådana sammanhang. I och med att hennes motståndare är man kan detta 

relateras till diskurser som rör kvinnor på uppsatta positioner i samhället. Då det främst är 

män som sitter på höga positioner går hennes uttalande till viss del emot det, vilket kan sägas 

höra ihop med Foucaults syn på att där det finns makt finns det också möjlighet till motstånd 

(Foucault, 2009:315).  

 

6.5 Kärlek och vänskap  
I och med att Paradise Hotels programupplägg är heteronormativt kretsar mycket i 

programmet kring kärlek och attraktion. Även diskurser kring vänskap och rivalitet kan 

skönjas. 

 

6.5.1 Kärlek och attraktion 

Trots att de deltagare som bildar par med varandra inte är tillsammans på riktigt finns vissa 

förväntningar på att de ska vara trogna varandra. Detta märks till exempel när Eric i avsnitt 14 

dömer Saga för att hon haft sex med andra män under tiden som hennes tidigare partner varit 

ute ur spelet för att senare komma tillbaka: “Saga har inte väntat troget på Calle. Inte trogen 

vad jag… vad jag själv hade gjort. Hon har haft lite roligt med andra deltagare här inne. Det 

är väl ingen förhållandetjej kanske”. Eric uttrycker i säkra ordalag hur han ser på att Saga 

haft flera sexpartners, därefter visar han förpliktelse då han utgår från sig själv och hur han 

skulle ha handlat i samma situation. Det går att utläsa att hon handlat felaktigt medan den 

position han själv intar är den rätta. Dock framstår han inte fullt så auktoritär, eftersom han 

använder intonation samt hedges i form av “lite” och “kanske”. Även fast Saga är singel och 

inte förpliktigad att hålla sig till en särskild sexpartner ligger det en implicit värdering i Erics 

uttalande gällande hennes sexliv. Detta kan kopplas till könsstereotyper samt 

genuskontraktets första nivå, som består av idéer kring hur en heterosexuell relation bör se ut 

(Hirdman, 1988:54). Eric uttrycker krav på kvinnlig sexualitet och genom att avfärda Sagas 
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lämplighet för förhållanden kan hon därmed inte klassas som en bra kvinna. Detta kan i sin 

tur kopplas till resultatet som framkom i Harris studie (2004) om bra/dåliga kvinnor. Kvinnor 

som har sex med flera partners, är självsäkra och tar plats faller inte inom ramen för vad som 

är en bra kvinna. 

 

Angående Sagas olika relationer på Paradise Hotel säger Jasse: “Nämen du älskar ju kärlek. 

Jag tror problemet är att du har lyckats hitta den hos för många här inne” (avsnitt 22). Att 

vara kär i flera personer framställs här som något negativt. Vidare kan hennes påstående 

kopplas till en tvåsamhetsdiskurs, det vill säga att ett monogamt förhållande är att föredra 

framför flera partners. I vårt samhälle förväntas det att en ska vara kär i en person och inte i 

flera. Detta kan relateras till genuskontraktets första nivå som bestämmer hur relationen 

mellan de olika könen bör se ut. I ett senare avsnitt gör Eric också ett uttalande som har att 

göra med kraven på tvåsamhet. När det framkommer att Ylva haft sex med Smail benämner 

Eric det som “ett fruktansvärt svek” mot hennes partner Kian (avsnitt 50). Erics förfäran över 

sättet som Kian blivit bedragen på kan relateras till diskurser gällande tillit och svek. I en 

vidare kontext har det med otrohet att göra. Även om Ylva och Kian inte är tillsammans 

förväntas hon hålla sig till en sexpartner. En kvinna ska vara trogen sin man, och detta kan 

utläsas i de konkreta genuskontrakten som liknar riktiga äktenskapskontrakt (Hirdman, 

1988:54). 

 

Ytterligare exempel på när programmet bidrar till att reproducera heteronormativitet är i 

avsnitt 25, när ett äldre par besöker hotellet i syfte att välja en partner åt sitt kvinnliga 

barnbarn. Deltagarna får inte veta vem barnbarnet är, men senare visar det sig vara Paulina 

som varit med i den tidigare säsongen. Avsnittet inleds med att mannen i paret, Roland, ställer 

sig frågan: ”Vem av killarna är den perfekta svärmorsdrömmen?”. I föregående klipp har 

deltagarna pratat om hur de förändrade sina beteenden och började uppvisa oväntat positiva 

egenskaper i och med pensionärernas besök. Av Rolands citat får vi därmed intrycket att det 

bland annat är dessa tidigare nämnda egenskaper som eftersöks. Frasen inrymmer en hög grad 

av önskvärdhet i ordet ”perfekta”, men också förpliktelse då männen tillfälligt måste anpassa 

sig till en stereotyp mall för att kunna tilltala pensionärerna. Att den äldre generationen ska 

välja partner åt sitt barnbarn är ett exempel på hur programmets upplägg upprätthåller den 

heterosexuella matrisen. Det sker en isärhållning mellan könen, där männen inte får se 

kvinnan i fråga men ändå förväntas begära henne. Männen har dock en slags makt i form av 

att de kan välja huruvida de ska tillmötesgå pensionärernas krav på att vara en svärmorsdröm 
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eller ej. Företeelsen ger även uttryck för en förhållande- och generationsdiskurs som kan 

relateras till hur kvinnan i fråga inte har makt över de beslut som rör hennes framtid. Istället 

är det andra, bättre vetande människor, i hennes närhet som står för besluten. Vidare är det 

exempel på en tvåsamhetsdiskurs; trots att det går ut på att den kvinnliga deltagaren ska få en 

spelpartner är avsnittet utformat som en slags trolovning/bortgifte. Upplägget av att männen 

inte får träffa Paulina innan pensionärerna väljer partner åt henne gör att det snarare blir en 

tävlan om henne, än en tävling med henne. Detta bidrar ytterligare till att upprätthålla en 

ordning där män och kvinnor förväntas åtrå varandra. I ett samtal mellan Calle och Kristian 

pratar de om att pensionärerna valt Calle och att han nu står som partner med Paulina: 

 

Calle: Jag har Paow. 

Kristian: Fan att du fick Paow. Jag är fan besviken. Det är något så jävla sexigt 

med henne alltså. (avsnitt 25) 

 

Både Calle och Kristian framställer det som en sanning att de kan inneha en person som 

partner. De talar om Paulina som en erövring och intertextuellt kan det relateras till att äga en 

person; Calle ”har” henne medan Kristian ”inte fick” henne. Hon kan närmast betraktas som 

ett pris som tilldelats Calle för gott uppförande, då han lyckats blidka pensionärerna i deras 

jakt på en svärmorsdröm. 

 

Freddie är den enda deltagaren i programmet som uttalat inte är heterosexuell, och vid ett 

tillfälle säger han: “Jag attraheras inte direkt utav något kön, utan jag attraheras mer utav 

personen i fråga” (avsnitt 22). Hans uttalande faller inom ramen för en attraktionsdiskurs, 

vilket kan relateras till heteronormativitet. Då Freddie säger att han är bisexuell gör han 

motstånd mot programmets upplägg som bygger på att deltagarna bildar par om 

man/kvinna. Citatet ger uttryck för att han lika gärna kan attraheras av någon med samma 

kön. Därmed gör han också motstånd mot den heterosexuella matrisen, som bygger på att 

män ska begära kvinnor och vice versa (Butler, 2006:208). Han gör dock aldrig något 

egentligt motstånd mot programmets obligatoriska heterosexualitet i och med att han ingår i 

par med kvinnor. I avsnittet där Freddie kommer in tar han med de kvinnliga deltagarna på 

sightseeing, varpå Kristian kallar honom för ”en liten motherfucker” för att han "snor alla 

brudar” (avsnitt 22). Därmed framställer Kristian det som en sanning att Freddie vill ha alla 

kvinnor. Samtidigt förutsätts det att han är intresserad av de kvinnliga deltagarna för att han 
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tillbringar tid ensam med dem. Diskurser som sexualitet, attraktion och bro code ryms inom 

denna diskursordning. Även detta uttalande kan kopplas till den heterosexuella matrisen. 

 

6.5.2 Vänskap och rivalitet 
Ett utmärkande drag i programmet är de manliga vänskapsbanden som knyts. Ett exempel på 

detta är när kvinnorna åker iväg på sightseeing med Freddie, medan männen istället har 

poolparty på hotellet. Kristian gör följande uttalande angående den dagen: “Det här stärker 

banden mellan oss på ett jävligt bra sätt. Det är härligt att alla grabbar bara är på. Bara jag 

tar en shot från pungen för fan, det är liksom inget snack” (avsnitt 22). Detta kan relateras till 

manlig vänskap, men även manligt beteende då de förväntas ställa upp på vissa lekar. 

Diskurser som ryms inom denna diskursordning är förväntningar på män, men även kvinnliga 

vänskapsdiskurser och hur de skiljer sig från de manliga vänskapsdiskurserna. I en vidare 

kontext kan detta ses utifrån hur män generellt beter sig i grupp, vad det finns för olika krav 

och förväntningar på könsroller. Det blir tydligt att de manliga deltagarna anser att du som 

man ska vara beredd på att utföra vissa saker för att passa in i gänget, och som bevis på 

vänskapen. 

 

En diskurs som vi väljer att benämna som bro code är framträdande i avsnitten. Eric pratar till 

exempel om att han och Kian mest troligt skulle offra sina platser i programmet för varandra. 

Uttalandet “jag skulle nog offra min plats för honom” går emot hur många spelar spelet 

(avsnitt 50). Eric menar att vänskap är viktigare än framgång och pengar. En hedge i form av 

ordet “nog” gör dock att Eric inte låter helt säker på hur han skulle agera i en sådan situation. 

I och med att två män inte kan stå som vinnare i programmet blir det i slutändan Kian som 

offrar sin plats till förmån för Eric i en så kallad rosceremoni. Här yttrar sig en 

vänskapsdiskurs som kan relateras till tilliten som männen har för varandra, det vill säga en 

slags bro code som de båda följer – vänskap och kärlek ses som något mer beständigt än 

pengar. Enligt en stereotyp brukar känslor betraktas som något feminint (Hirdman, 2001:48). 

Eftersom Kian i avsnittet uttryckligen säger ”fan vad jag älskar dig” kan det därmed uppfattas 

som att han gör motstånd mot vad genussystemet fastställer som maskulint respektive 

feminint. Det kan diskuteras om de två männen riskerar att exkluderas från den hegemoniska 

maskuliniteten, då de bekänner kärlek till någon av samma kön. Dock sker känsloyttringarna 

med hänvisning till vänskap vilket innebär att de inte klassas som homosexuella. 

I vissa fall går deltagarna emot bro code-diskursen. Under tiden som Amandus och Saga är ett 

par bryter Kristian mot denna diskurs och har sex med Saga. “Om det någonstans där ute 
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finns en bro code, eller guy code, så har han brutit mot den. Man gör inte så. That’s it, step 

the fuck back” säger Amandus i synken (avsnitt 14). Här framkommer förpliktelse i hög 

utsträckning eftersom Amandus förmanar Kristian att handla på ett annat sätt än vad han 

gjort, i avseende till kvinnan som de båda är intresserade av. Uttalandet rymmer diskurser 

angående hur sex och vänskap står i förhållande till varandra. Amandus talar om en bro code 

där män förväntas förhålla sig till ett regelverk i sociala och sexuella sammanhang. Det är 

underförstått att manlig vänskap ska gå före sexuella relationer med kvinnor ifall vänskapen 

riskerar att hamna i kläm. Detta placerar kvinnor längre ner i den hierarkiska ordningen. 

Enligt oss befäster en bro code isärhållningen mellan könen eftersom den ser män och 

kvinnor som två olika enheter. Därmed kan koden relateras till genussystemet, men också 

genuskontraktet, då den reglerar hur den sociala interaktionen mellan män och kvinnor bör gå 

till (Hirdman, 1988:54). 

 

När det gäller vänskap mellan de kvinnliga deltagarna skildras den inte på samma sätt som 

mellan männen, utan fokus ligger till stor del på osämja och rivalitet. Vid ett tillfälle säger till 

exempel Jasmine att den kvinnliga deltagare vars partner hon väljer att stå med kommer bli 

arg på henne. Därmed antyder hon att kvinnor bråkar med varandra, och då ofta i fråga om 

män. Hon säger även: ”[...] jag vet att tjejer ofta har en baktanke med varför de börjar smöra 

helt plötsligt – från att vara lite elaka om man säger så” (avsnitt 5). Jasmine framställer detta 

som ett faktum genom att säga att “hon vet”. Från påståendet kan vi således utläsa att om en 

kvinna är trevlig mot en annan kvinna är det ofta för att hon har en dold agenda. Detta kan 

relateras till en slags stereotyp gällande kvinnlig slughet och en idealiserad framställning av 

hur kvinnor beter sig. I och med att de kvinnliga deltagarna bråkar med varandra och inte 

håller ihop kan de därmed bidra till sitt eget förtryck (Hirdman, 1988:53). På så sätt kan också 

den manliga dominansen i Paradise Hotel bibehållas genom stöd från kvinnorna. Vid ett annat 

tillfälle säger Michelle att hon inte vill “[...] ha en tjej som kommer in och förstör mellan oss 

tjejer”, angående att en ny kvinnlig deltagare ska komma in i programmet (avsnitt 25). Även 

detta kan kopplas till en diskurs om kvinnlig vänskap/rivalitet. Hon förutsätter att ännu en 

kvinnlig tävlande innebär att rivaliteten om männen ökar, något som riskerar att haverera den 

vänskap som hittills uppnåtts mellan kvinnorna. Det befäster en stereotyp bild av kvinnor som 

känslodrivna med svårigheter att hålla sams i längre perioder utan att intriger uppstår.  
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6.6 Diskurser för Paradise Hotel 
I avsnitten framträder vissa diskurser och normer som är specifika för Paradise Hotel gällande 

hur deltagarna ska bete sig samt vilka egenskaper som premieras. Det kan bland annat 

exemplifieras med en sekvens i avsnitt 14 när de ska leka Snurra flaskan, en slags sanning- 

eller konsekvenslek, som Evelina och Jasmine inte vill vara med i. Detta möter motstånd från 

några av de andra deltagarna, som förmanar dem att handla på ett visst sätt:   

 

Eric: Kommer man hit och kan inte ens vara med på Snurra flaskan, och det är inte 

första gången, då har man ingenting här att göra. 

Smail: The number one rule. (avsnitt 14) 

 

Här utövar Eric och Smail diskursiv makt genom att exkludera deltagare som inte passar in i 

mallen. De ställer sig över dem och fastställer gränser för vilka personer som hör hemma på 

Paradise Hotel, därmed bidrar de till att konstruera stereotyper. Snurra flaskan symboliserar 

ett förväntat beteende hos deltagarna i Paradise Hotel. De krav som leken ställer är bland 

annat lekfullhet, hämningslöshet och sexuell frigjordhet. Det är underförstått att deltagarna i 

programmet förväntas ställa upp på de sociala aktiviteter som festkvällarna innebär. Därmed 

finns en stereotyp bild av hur deltagarna ska bete sig på hotellet för att inte bli exkluderade. 

Calle konkretiserar denna syn med följande uttalande: “Jag tror tjejerna vill ha killar som är 

lite snyggare, lite mer partyaktiga, lite mer Paradise. Jag tror inte de andra hör hemma 

riktigt här” (avsnitt 2). Denna ordning är inte etablerad, men upprätthålls av deltagarna 

själva, troligtvis utifrån vad de uppfattat i tidigare säsonger. I och med detta ger citaten även 

uttryck för intertextualitet. Paradise Hotels programupplägg och dess oskrivna regler påverkar 

således deltagarnas förväntade beteende. I teorin får deltagarna bete dig som de vill, men i 

praktiken bör de helst spela efter programmets intressen gällande drama och bekännelser. 

Detta var även något som framkom i Brinkmann och Madsens studie (2012).  

 

Eftersom mycket i Paradise Hotel kretsar kring själva spelet framträder taktik och spel som 

diskurser. När Paulina kommer in i avsnitt 25 gör hon ett uttalande som kan kopplas till 

föreställningar om stereotypa egenskaper i programmet: ”Jag vill vara med i år igen för att 

visa att jag också kan spela, jag kan också vara en fitta, jag kan också leka med folks 

känslor”. Påståendet präglas av sanningsmodalitet i och med att Paulina förkunnar att hon 

besitter de uppräknade egenskaperna. Samtidigt uttrycks önskvärdhet då det ligger en negativ 

värdering i att ”vara en fitta”. När Paulina säger att hon ”också” kan bete sig på det sättet 
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relaterar det intertextuellt till hennes upplevelser från föregående säsong, men även till hennes 

tidigare erfarenheter av män. Därmed kan uttalandet betraktas som en maktutövning från 

hennes sida där hon försöker göra motstånd mot männens dominans genom att ta kontroll 

över sin framställning. Dock anpassar hon sig i och med detta efter normen i Paradise Hotel 

och bidrar därmed till att upprätthålla den rådande diskursen på hotellet. Paulina säger även: 

“[…] jag har inte packat med mig känslorna till Mexico den här gången” (avsnitt 25). 

Uttalandet kan tolkas som att känslor är en svaghet i ett maktspel. Känslor är attribut som 

vanligtvis betraktas som feminina, något som hon nu försöker åsidosätta. En tolkning utifrån 

detta är att Paradise Hotel som social praktik bland annat inrymmer en taktikdiskurs där 

deltagarna spelar ett spel, och med list leker de med varandras känslor. Även i avsnitt 22 

framkommer att det ur en tävlingssynpunkt är taktiskt att åsidosätta sina känslor. Vid ett 

tillfälle spekulerar tre deltagare kring vem Saga vill ha som partner av Kristian och Calle, 

något som görs i termer av kärlek kontra makt: 

 

Du är blind för du är kär. Så fort du tappar känslor kommer du se från mina ögon. 

Hon spelar sjukt mycket teater. Sjukt mycket teater, hon borde fucking få en Oscar. 

- Smail (avsnitt 22) 

 

Smail säger detta till Kristian vilket kan relatera till att kära personer är lätta att påverka 

eftersom de inte ser klart, och därmed kan en också spela på deras känslor. Kontentan av 

samtalet blir att den som inte är känslomässigt inblandad också är i överläge, det vill säga att 

logik är att föredra framför känslor. I programmet är fallet eventuellt sådant, men frågan är 

hur det ser ut i verkligheten. Här spelar realitygenrens gränsöverskridande karaktär en 

avgörande roll. Deltagarna ger uttryck för dessa diskurser, men i och med att programmet har 

inslag av fiktion behöver de inte vara applicerbara på övriga samhället. Paradise Hotel kan ses 

som en slags institution med ett eget regelverk. 

 

I och med att programmet inte innehåller några kvalifikationsbaserade tävlingsmoment blir 

utseendet en viktig förutsättning för att nå framgång. I avsnitt 28 anordnas en talangtävling 

där majoriteten av deltagarna använder sina kroppar som redskap i tävlingen. Precis som i 

Brinkmann och Madsens studie (2012) är deltagarnas främsta tillgångar således dem själva 

och deras kroppar. En av de få som visar upp en slags talang i tävlingen är Ervin, som gör 

trolleritricks. Vinsten tas dock hem av Smail som utför en striptease. Kristian säger följande 

angående tävlingens utgång: 
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Men samtidigt så känner jag såhär ba i Paradise, i Paradise Hotel, så är det 

kanske inte korttrick, eller så är det kanske inte magi. Det kanske är att vem som 

blir våtast i trosan. Det kanske är det som är skillnaden på Paradise Hotel och 

Talang. - Kristian (avsnitt 28) 

 

Här ställs utseende mot talang där Kristian hävdar att Paradise Hotel snarare handlar om 

sexuell attraktionskraft än om att imponera med särskilda tricks, som de tävlande gör i 

programmet Talang. Denna referens är dels ett exempel på intertextualitet inom television, 

dels en stereotyp bild av Paradise Hotel. Uttalandet ger uttryck för en diskursordning där 

utseende och talang relateras till framgång i olika hög grad. När produktionen utan förvarning 

infogar ett moment som inbegriper talang gör deltagarna motstånd, eftersom det inte faller 

inom ramarna för programmet. På så sätt deltar de själva i att upprätthålla en ordning där 

utseende och sex agerar maktfaktorer. 

 

 

7. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur maktstrukturer rörande kön och sexualitet 

framträder genom språkbruk i realityserien Paradise Hotel, framförallt i avseende till 

heterosexuella relationer. Detta med hjälp av frågeställningarna: [1] Vilka föreställningar 

kring kön och sexualitet förekommer i programmet? [2] Hur bidrar programmets utformning 

till att upprätthålla dessa föreställningar? [3] På vilket sätt utövar deltagarna makt och 

eventuellt motstånd i förhållande till sin egen och andras sexualitet i avsnitten? 

 

Undersökningen har genomförts genom en kritisk diskursanalys av åtta avsnitt av Paradise 

Hotel från 2014. Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till våra frågeställningar. 

Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av resultaten. 

 

7.1 Sammanfattande resultat 
I programmet framställs könen som fundamentalt olika och därför tillåts de bete sig på olika 

sätt. Bland annat framkommer att männen har hög sexdrift och förväntas få detta behov 

tillfredsställt. Kvinnorna skambeläggs däremot om de har sex med många partners. De 

manliga deltagarna ställer dessutom krav på hur kvinnor generellt ska bete sig för att bli 
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ansedda som bra kvinnor. Den patriarkala ordningen upprätthålls av båda könen i 

programmet. Då det i programmet ingår att deltagarna delar rum med en partner av motsatt 

kön uppstår också förväntningar på att de ska ha sex. Männen utövar här makt genom att 

uttrycka äganderätt av sina partners och inte respektera de gränser som kvinnorna sätter kring 

sina kroppar. Några av de kvinnliga deltagarna gör dock motstånd mot en norm som säger att 

kvinnor ska vara sexuellt passiva och endast ha ett fåtal sexpartners. De använder sig även av 

kropp och list i tävlingssyfte för att kunna påverka männen. Vidare ställer programupplägget 

diskurserna utseende och talang mot varandra, där det framgår att utseendet anses vara den 

primära faktorn vad gäller attraktionskraft. 

 

7.2 Föreställningar kring kön och sexualitet 
I programmet förekommer en isärhållning mellan könen som deltagarna både finner sig i och 

upprätthåller. Kvinnor och mäns angelägenheter avhandlas ofta separat. Detta cementerar 

bilden av män och kvinnor som fundamentalt olika, samtidigt som vissa beteenden ursäktas 

med att det härrör till ett specifikt kön. Manlig och kvinnlig vänskap framställs på skilda sätt i 

avsnitten. Kvinnlig vänskap berörs knappt, och när den väl gör det handlar det snarare om 

rivalitet mellan kvinnorna. Manlig rivalitet är förvisso också förekommande, men de manliga 

vänskapsbanden är mer framträdande. Det talas om en så kallad bro code som bland annat 

reglerar hur männen ska bete sig mot varandra i avseende till kvinnor. I denna framgår att 

manlig vänskap går före relationer med kvinnor, vilket ger en bild av könen som motpoler 

och ytterligare befäster kvinnan som underordnad. 

 

Deltagarna pratar ofta om sig själva och sina partners i termer av utseende. Att produktionen 

gör en uppdelning i hunkar och icke-hunkar skapar en idealbild av hur männen i Paradise 

Hotel ska se ut. Detta bidrar till att upprätthålla en utseendefixering. När det kommer in 

deltagare i programmet som inte har den stereotypa kroppen för Paradise Hotel, till exempel 

Freddie och Ervin, blir det föremål för diskussion. I och med att programmet inte består av 

några tävlingsmoment relaterade till talang blir deltagarnas främsta tillgångar deras kroppar. 

Tävlingar som egentligen kan avgöras utifrån andra kvalifikationer än utseende, som 

talangtävlingen och partivalet, avgörs i slutändan utifrån utseende. Enligt vår analys föredras 

utseende framför egenskaper i Paradise Hotel, det finns dock några deltagare som gör 

uttalanden som frångår detta. 
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När deltagarna pratar om manligt kontra kvinnligt framställs det till stor del som att könen har 

olika egenskaper och roller. Detta kan relateras till genussystemets uppfattning av att män och 

kvinnor är varandras motsatser. Männen ska vara starka, beskyddande och sexuellt erfarna, 

medan kvinnorna förväntas vara deras motpoler. I och med att föreställningar kring 

hegemonisk maskulinitet och stereotyp feminitet uttrycks bidrar Paradise Hotel till att 

upprätthålla en traditionell genusordning. Många uttalanden kan dessutom relateras till 

genuskontraktet i och med att deltagarna har vissa föreställningar kring hur den ideala 

relationen samt sociala interaktionen mellan könen ska se ut. Detta gör att Paradise Hotel kan 

bidra till att reproducera föreställningar om att det finns vissa egenskaper som är typiskt 

maskulina och feminina. Sådana stereotyper riskerar vidare att befästa normer som kan utgöra 

ett hinder för könens möjligheter. Den heterosexuella matrisen upprätthålls genom att 

heteronormativ kärlek är den som konkret uttrycks i programmet. Det finns förväntningar på 

en tvåsamhet där män och kvinnor ska begära varandra. I de fall som tvåsamheten inte 

efterföljs uppstår frågor om lojalitet och svartsjuka.  

 

I Paradise Hotel uttrycks antingen beundran för, eller acceptans av, de män som haft flera 

sexpartners. Det kan relateras till genuskontraktets föreskrifter om vad som räknas som 

manliga och kvinnliga praktiker. I ett vidare perspektiv riskerar Paradise Hotels krav på 

könens sexualitet att reproduceras i samhället. När kvinnliga deltagare beter sig på ett sätt 

som klassiskt relateras till män, det vill säga har sex med många partners, sticker det i ögonen 

på många. Sexuell frigjordhet betraktas således inte som något positivt när det gäller 

kvinnorna. Det blir dock en omöjlig ekvation om män förväntas ha mycket sex medan 

kvinnor avråds från detsamma, samtidigt som en heterosexuell matris ska efterföljas. Däri 

uppstår programmets behov av en uppdelning mellan bra och dåliga kvinnor, där de bra är 

sådana som lämpar sig för förhållanden och tvåsamhet. Detta ställs till sin spets i Paradise 

Hotel när Saga konfronteras med sin sexuella historik då Calle utan förvarning återvänder 

efter att hon haft sex med en annan man. En manlig deltagare konstaterar då att Saga inte är 

någon förhållandetjej. Händelseförloppet kan ses som delvis produktionsstyrt, och därigenom 

bidrar Paradise Hotel medvetet till att reproducera kvinnliga stereotyper och en traditionell 

genusordning. 
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7.3 Makt och motstånd i förhållande till sexualitet 
En manlig dominans är utmärkande i Paradise Hotel vilket understryker den patriarkala 

ordningen. Männen är dominanta i sociala interaktioner, samtidigt bestämmer de hur 

kvinnorna ska bete sig och uttrycker äganderätt av dem. Det finns deltagare som gör motstånd 

mot den manliga dominansen, men dessa riskerar att straffas genom exkludering. Att mannen 

ska skydda och reservera sin partner gentemot andra män uttrycker en tvåsamhetsdiskurs, 

men skapar även en diskurs kring mannen som den auktoritära i relationen. Detta är 

problematiskt då det befäster en gammal genusordning där mannen står som förmyndare. 

Även programmets utformning bidrar i vissa fall till att befästa förlegade normer, som 

exempelvis när pensionärerna väljer en partner åt deras kvinnliga barnbarn.  

 

Kvinnlig sexualitet är genomgående ett skäl till skambeläggning i programmet, både av 

männen och kvinnorna själva. Vid flera tillfällen föreskriver manliga deltagare hur kvinnlig 

sexualitet ska utövas, där det framgår att en relativt återhållsam sexuell lust är att föredra. 

Hora och slampa är vanliga beskyllningar när en kvinna inte lever upp till det idealiserade 

beteendet. Synen på vad som utgör en bra respektive dålig kvinna kan relateras till Harris 

studie (2004), som menar att det endast är kvinnor som löper risk att stämplas negativt för sin 

sexualitet. Vår analys visar vidare att kvinnorna är delaktiga i att upprätthålla denna 

maktordning eftersom jargongen förekommer även bland dem. Detta sker i enlighet med 

Foucaults teori om maktutövning. Några kvinnliga deltagare gör dock motstånd mot den 

manliga dominansen genom att bejaka sin sexuella drift och språkligt framhäva sig själva. 

Om fler deltagare hade stöttat motståndet skulle omfördelningen av makten eventuellt ha 

kunnat ske på en strukturell nivå, men då det främst är Saga, Paulina och Evelina som utövar 

motstånd sker omstruktureringen endast på individnivå. Den generella bilden av Paradise 

Hotel blir därför att männen är de som är överordnade och på så sätt upprätthålls den 

patriarkala ordningen. 

 

I programmet har några av de manliga deltagarna svårt att respektera gränserna som 

kvinnorna sätter kring sina kroppar. Männen talar om en manlig sexdrift som förväntas 

tillfredsställas av kvinnor. Programmets upplägg, där två personer av motsatt kön delar 

sovrum, bidrar ytterligare till denna förväntan. De manliga deltagarna utgår från att de ska ha 

sex med sin kvinnliga partner och uttrycker besvikelse om utgången inte blir sådan. I 

avsnitten utövar männen makt i sexuella relationer både genom språk och handling. På så sätt 



	   39 

kan programmets normer sätta press på deltagarna och leda till situationer där samtycke inte 

råder. Det kan diskuteras om denna företeelse i programmet reproduceras i samhället eller 

inte, men förekomsten av situationer där samtycke saknas kan bidra till en normalisering. 

 

7.4 Avslutningsvis 

Vissa diskurser som framkom i analysen är en återspegling av samhälleliga maktstrukturer 

mellan män och kvinnor. Andra diskurser är däremot förbehållna Paradise Hotel i och med att 

det finns regler som bara gäller där. Till det förstnämnda räknar vi exempelvis könens skilda 

angelägenheter och de olika förutsättningarna för män och kvinnors sexualitet. Detta är 

sociala företeelser som sedan reproduceras i programmet. Vad gäller diskurser som är 

specifika för Paradise Hotel framkom bland annat hur deltagarna förväntas agera i spelet, 

samt vilka egenskaper som premieras på hotellet. För att passa in i normen bör deltagarna 

vara hämningslösa vad gäller sex och alkohol samt tänka taktiskt i sina sociala interaktioner. 

Känslor bör inte involveras då dessa kan vara till deras nackdel i tävlingen. Detta resultat 

stämmer överens med den tidigare forskningen av Brinkmann och Madsen (2012), som visar 

att framgång uppnås genom att spela efter programmets regler vad gäller nakenhet, drama och 

bekännelser. Vidare kan programmets sätt att framställa kön, sex och sexualitet bidra till att 

reproducera liknande diskurser bland tittarna. 
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