
 

 

 

 

 
Säger en bild mer än tusen ord? 

En kvalitativ studie av deltagarna i TV-programmet Paradise Hotel 

utifrån ett genusperspektiv 
 

Asmirelda Imsirovic  

Alessandra Nilsen Bierlich  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälardalens Högskola 
Akademin för hälsa, vård och välfärd    

Kandidatuppsats i Sociologi (SOA204)    

Sociologi 

Grundnivå  

15 Högskolepoäng    

Samhällsvetenskapliga programmet 

Examinator: Hans Ekholm 



1 
 

Sammanfattning  
 

Paradise Hotel är ett populärt reality-program som visas i många länder. I Sverige visades den 

första svenska versionen av programmet år 2005. Då Paradise Hotel har expanderats har det 

även skrivits mycket om programmet i media vad gäller deltagarnas beteende, av denna 

anledning ansåg vi att det vore intressant att studera vad som faktiskt sker inne på hotellet. 

Syftet med studien var att se hur maskulinitet och femininitet konstrueras inne på Paradise 

Hotel. Studien har utförts genom en semiotisk analys där avsnitt från säsongen 2014 har 

transkriberats utifrån teorier om genus, maskulinitet och femininitet. Studiens resultat visar att 

deltagarna i Paradise Hotel konstrueras på ett sätt som inte teorierna anser är manligt och 

kvinnligt socialt konstruerat. Det framkommer en större acceptans gentemot män att ha många 

sexuella relationer. Männen har även tillämpat en mer socialt konstruerad kvinnlig egenskap i 

det avseende att de visar känslor, såsom fäller tårar och visar sårbarhet. Utöver detta har vi 

sett att det finns en mall för hur en man ska se ut på Paradise Hotel, enligt kvinnorna uppnår 

inte männen i årets säsong denna. Kvinnorna visar en form av dominans, självständighet och 

de vågar stå på sig och fatta beslut på egen hand, vilken är en socialt konstruerad manlig 

egenskap.  

 

 

Nyckelord: genus, maskulinitet, femininitet, dokusåpa, reality-TV, social konstruktionism 
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Abstract 

Paradise Hotel is a popular reality-show which can be viewed in many countries. The first 

Swedish version aired year 2005. Since then Paradise Hotel has expanded and been written 

about in the media in respect of the participants’ behavior. We considered this an interesting 

subject to study and understand what might actually be happening inside the hotel. The 

purpose of this study was to examine and seek an understanding of the participants in Paradise 

Hotel season 2014 from a gender perspective. The research question guiding this study was: 

How is masculinity and femininity constructed on the reality-show Paradise Hotel? The study 

was conducted through a semiotic analysis where episodes from the season were transcribed 

with focus from our theories about gender, masculinity and femininity. The result of the study 

showed that the participants were constructed differently to what the theories told us about 

how male and female are socially constructed. A more accepting approach was shown 

towards men when having multiple sexual relationships. Men have also applied a more 

socially constructed female quality in forms of showing feelings, like crying and being 

vulnerable. There is a template for how a man should look like in Paradise Hotel, but 

according to the women men do not achieve this. The women show qualities like dominance, 

being independent and having the courage to stand up for themselves and make decisions on 

their own, which is seen like a socially constructed male equality.  

 

Keywords: gender, masculinity, femininity, reality-TV, social constructionism  
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1 Inledning 

Reality-program, även kallat dokusåpa, kom till Sverige under 1990-talet och har sedan dess 

ökat markant. För nästan tjugo år sedan sändes det första stora reality-programmet 

Expedition: Robinsson i svensk TV. Med åren har genren utvecklats och omfattar idag en 

mängd olika varianter.  Ett exempel är programmet Big Brother där deltagarna övervakas med 

kameror dag in och dag ut i 100 dagar. Sedan har vi Paradise Hotel, singeljaktsprogrammet 

där deltagarna ska hitta kärleken. 

 

Paradise Hotel är ett program som har varit omtalat i media och på sociala medier. Genom 

dagens teknik och media kan tittare följa sin favoritdeltagare via deras Facebook, Instagram 

eller bloggar, vilket leder till en ny nivå av inlevelse av programmet. Av den anledningen 

anser vi författare att Paradise Hotel är ett intressant program att analysera i denna fråga. Då 

studiens syfte är att förstå hur maskulinitet och femininitet konstrueras i programmet är det 

relevant för oss att utgå ifrån ett genusperspektiv. Vi vill se om deltagarna följer det som 

anses vara socialt konstruerat som manligt och kvinnligt eller om de avviker från det och kan 

tänka oss att Paradise Hotel avspeglar för hur samhället ser ut. Genusforskning har en 

betydande samhällsrelevans eftersom man vill förstå hur ojämlikheter uppstår och vad det är 

som normaliseras i samhället. Genom genusforskning kan man få reda på hur normerna 

utmanas och förändras över tid beroende på plats. Forskningen ökar i sin tur kunskapen om 

hur samhället ser ut. 

1.1 Bakgrund  

Här kommer en kortare bakgrund till reality-program ges, vi tar bland annat upp dess 

uppkomst och innehåll. Men även bakgrund till Paradise Hotel, vad det går ut på och hur 

spelet inne på Paradise Hotel fungerar.  

1.2 Reality-program 

Reality-program är en hybridgenre som är uppbyggd av den traditionella såpan, dokumentärer 

och olika pratshower. Ett reality-program kännetecknas av relationerna mellan deltagarna, 

som oftast står i centrum i en dokusåpa. Ett annat kännetecken är när deltagarna får sitta 

ensamma i ett så kallat biktrum och reflektera samt diskutera sina upplevelser, händelser och 

de övriga deltagarna. En annan underhållande del, som också är en central aspekt i reality-TV 

är konflikterna som uppstår (Fagerström & Nilsson, 2008: 108). Reality är en kontroversiell 

programform som har fått utstå mycket kritik. Främst att det påverkar människors syn på 

normer och värderingar i livet, att det som sker i rutan är opassande och att människorna som 

är med är dumma och så kallade ”kändiskåta”. I princip ses reality som en programform där 

förnedring och mobbning sker och att detta i sin tur påverkar tittare till att agera likadant 

(Edin, 2005: 8). Anledningen till att man producerar reality-program är för att de är billiga 

och det behövs till exempel inga professionella skådespelare och inte heller något manus. 

Reality är en programform som har en fast utgångspunkt men är samtidigt föränderlig. Det 

som lockar tittare till reality-program är främst uppvisandet av vanliga människor som 
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hamnar i olika situationer på grund av deras handlingar, vilket kan leda till konsekvenser. 

Anna Edin (2005: 24) menar att programmen fungerar som en social teater där vi tittare får ta 

del av hur deltagarna klarar det sociala skådespelet samtidigt som de står på en scen inför en 

publik.  

Det finns en viktig beståndsdel när det gäller reality-program, det är deras anspråk på 

autenticitet. Med andra ord, att det som händer i reality-program är något som faktiskt upplevs 

vara på riktigt, att deltagarna är verkliga. ”Att vara sig själv” anser Edin (2005: 25) är 

grundläggande i dokusåporna. Det är viktigt att du visar vem du är och inte spelar någon 

annan och inte heller bygger upp en fasad omkring dig. Samtidigt som deltagarna är sig själva 

är de även iscensatta personer. Därför kan man uppleva att programmets autenticitet bygger 

på ett spänningsförhållande mellan deltagarnas ärlighet, om de ljuger och hur mycket, hur de 

spelar sig själva och sin iscensatta version. I spelet ingår det att både vara ärlig och att ljuga 

(Edin, 2005: 25). 

 

Reality-programmens uppbyggnad består av två delar. Den första delen är den realistiska 

illusionen, där tittaren inkluderas i programmet då man får vara med och följa deltagarna 

under programmets gång. Den andra delen är den exhibitionistiska konfrontationen med 

publiken (Edin, 2005: 27). Exhibitionismen visas genom att deltagarna visar hur de ser ut, vad 

de är duktiga respektive mindre duktiga på, om de är ytliga och falska eller sanna spelare för 

att vinna publikens intresse och förtroende. Detta agerande minimerar den voyeurism som 

många menar är vad som utmärker ett reality-program. En annan sak som utmärker ett reality-

program är att många av dem bygger på vecko- och säsongsfinaler. Oftast är dessa 

direktsända eller inspelade, men alltid offentliga. Dokusåporna är uppbyggda på olika sätt. 

Antingen är det deltagarna som har makten att rösta ut varandra eller så är det publiken som 

får bestämma vem de vill ha kvar eller ska åka hem. I slutändan har dessa dokusåpor i princip 

samma syfte: du som deltagare ska ta dig till final och vinna en viss summa pengar.  

1.3 Paradise Hotel 

Paradise Hotel är en av Sveriges populäraste reality-program. Programmet är ursprungligen 

från USA och sände sitt första avsnitt 2003. Efter genombrottet i USA implementerades 

programmet i Sverige och hade premiär på våren 2005. Det senaste decenniet har programmet 

sänts i sex säsonger och blivit ett framgångsrikt program. Den senaste säsongen av Paradise 

Hotel sändes 2015 och år 2016 ska en ny säsong spelas in. 

 

Paradise Hotel är ett reality-program som spelas in under åtta veckor på ett lyxhotell i 

Mexiko. Inne på hotellet sitter det kameror uppsatta överallt så att tittare får ta del av det som 

händer. Tio deltagare, fem tjejer och fem killar, som är helt okända för varandra checkar in på 

hotellet i hopp om att hitta kärleken. Redan första dagen måste deltagarna bilda ett par med 

motsatt kön. Partnerskapet går ut på att deltagarna delar rum med varandra vecka efter vecka. 

Avsnitten visas tre gånger i veckan och vid det sista avsnittet hålls en parceremoni. 

Deltagaren som blir utan partner måste checka ut från hotellet. I början på varje vecka checkar 

nya deltagare in, dessa deltagare blir oftast tilldelade olika uppdrag som ska utföras, vilket 

skapar nervositet och spänning inne på hotellet. För att kunna ta sig till final är det viktigt för 
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deltagarna att vara lojala och visa tillit mot varandra. Alla medel är tillåtna i hopp om att nå 

finalen. I finalen är det två par som återstår. Gamla deltagare som har checkat ut återvänder 

för att rösta på det par de vill ska vinna. Paret som får flest röster vinner Paradise Hotel och 

går vidare till ett trohetstest där de ställs mot varandra. Tillsammans kan de vinna en halv 

miljon kronor eller så kan de välja att svika sin partner och vinna en viss summa själv, de 

resterande pengarna får de gamla deltagarna dela på. Vinnarens partner åker då hem tomhänt. 

(http://www.tv3.se/). 

 

Paradise Hotel har på senare år utvidgats på så sätt att det nu även finns Studio Paradise. Det 

är ett direktsänt webbprogram som sänds på TV3play direkt efter veckans sista avsnitt. 

Deltagaren eller deltagarna som har blivit tvungna att lämna hotellet får besöka Studio 

Paradise där tittarna bland annat kan ställa frågor till dem. Programledarna grillar deltagarna 

på deras hemligheter och extramaterial visas (http://www.tv3play.se/). Något som är helt nytt 

för i år är den nya satsningen, Paradise Hotel - Förspelet. Eftersom ansökningssiffran har varit 

hög till årets nya säsong av Paradise Hotel skapades en ny webbserie där några tidigare 

deltagare får ge sig ut på castings i Sverige där alla kan tävla om en plats i Paradise Hotel. 

Genom denna satsning får tittarna ta del av vad det är som krävs av dem för att ta sig till 

Mexiko (http://www.tv3.se). 

 

1.4 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att genom en kvalitativ undersökning och 

genusteorier skapa en förståelse om deltagarna på Paradise Hotel utifrån ett genusperspektiv.  

Frågeställning 

 Hur konstrueras maskulinitet och femininitet i TV-programmet Paradise Hotel?  

1.5 Avgränsning    
Materialet som används och ska undersökas i denna studie är avsnitten från TV-programmet 

Paradise Hotel 2014 års säsong. Säsongen består av 54 avsnitt som är ungefär 50 - 60 minuter 

långa vardera. Mer preciserat kommer denna studie granska och analysera fem av dessa 

avsnitt.  

1.6 Uppsatsens disposition   

Uppsatsen börjar med en inledning som ska ge läsaren en allmän uppfattning om vad som 

väntar i denna uppsats och ger en motivering av ämnesvalet och vad det har för 

samhällsrelevans. Bakgrund till både reality-program och Paradise Hotel ges. Därefter 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställning. Senare redogör vi för tidigare forskningar 

inom detta ämne, då har vi funnit vetenskapliga artiklar som är relevanta för vår egen studie. I 

nästkommande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen, fokus ligger på genusteorier 

som beskriver könen, vad som är socialt konstruerat manligt och kvinnligt. I metodkapitlet 

redogör vi för hur studien ska gå till, vilket är genom en semiotisk analys. Urvalet presenteras 

http://www.tv3.se/
http://www.tv3play.se/
http://www.tv3.se/
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och tillvägagångssättet redovisas. Till sist presenteras studiens resultat följt med ett 

diskussionskapitel där resultatet analyseras och diskuteras utifrån teorier och den tidigare 

forskningen vi funnit. Vi avslutar arbetet med en redogörelse av framtida forskning och 

avslutande reflektioner om arbetet.  

 

2 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenterar vi de vetenskapliga artiklar som är relevanta för denna studie. 

Artiklarna ska ge en tydligare bild och kunskap om hur genusperspektivet ser ut på TV. I 

diskussionskapitlet kommer vi att diskutera artiklarna ytterligare i relation till resultatet.  

2.1 Genus i media  

Jack Glascock har i sin studie analyserat köns demografi och beteenden under bästa 

sändningstid på TV. Avsikten med författarens studie var att se hur manliga och kvinnliga 

karaktärer har förändrats under sändningstid sedan 1970-talet. Studien fokuserar främst på 

fiktiva TV-serier, som drama och komedi och som inkluderar alla karaktärer med repliker. 

Undersökningens ledande frågeställning löd hur skildringar av manliga och kvinnliga 

karaktärer, utifrån demografi och beteende, har förändrats under sändningstid sedan 1970-

talet. På så sätt kunde författaren se jämförelser mellan könen över tid och med tidigare 

studier med liknande metod. Glascock nämner i sin studie att när han analyserar beteende 

inkluderar han även verbal och fysisk aggression, altruism och tillgivenhet (Glascock, 2001: 

660).  

Glascock använder sig av en sambandsanalys i sin studie. Ett urval gjordes från olika TV-

serier från åren 1996-97 som transkriberades. Författaren transkriberade ner ett slumpmässigt 

avsnitt från varje serie. Sammanlagt transkriberades och analyserades 94 avsnitt vilket 

motsvarade 67 timmar, utifrån genren drama och komedi (2001: 660).  

I sin studie kom Glascock fram till att typiska manliga egenskaper såsom fysisk aggression 

och delegering och kvinnliga egenskaper som omtanke och kärlek, var ovanligt jämställt 

mellan män och kvinnor. Ett undantag Glascock dock fann i studien var att kvinnor visade 

mer tillgivenhet och verbal aggression, det vill säga uttrycker fler negativa kommenterar än 

män. Vad som utmärkte sig i hans studie var att förekomsten av verbal aggression hos 

manliga och kvinnliga karaktärer tycks bero på vilken typ av genre TV-serien är. Män 

verkade vara mer dominerande i drama serier medan kvinnor visade upp denna typ av verbal 

aggression i komedier (Glascock, 2001: 667). Allt som allt menade Glascock att det 

fortfarande finns könsskillnader när det gäller TV-serier under bästa sändningstid, främst 

inom demografi som visar att kvinnor är underrepresenterade och har en lägre arbetsstatus 

(2001: 668).  

Zemach och Cohen studerar föreställningarna som finns om män och kvinnor på TV och ville 

ta reda på hur de sågs i verkligheten, beroende på om det var symbolisk eller social 

verklighet. De ville även se om det fanns separationer mellan de manliga och feminina 

egenskaperna (1986: 427). Kvinnor visas mindre på TV än vad män gör. Vidare framställs 
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kvinnor som mer varma, goda, passiva, beroende, undergivna. Kvinnor anses även vara mer 

attraktiva än sina manliga motståndare och ses ofta som sexsymboler. Männen å andra sidan 

presenteras som starka, dominerande, rationella och självständiga. På grund av de tunga 

stereotyper som visas på TV förefaller det viktigt att överväga förhållandet mellan TV-tittare 

och attityder om könsroller (Zemach & Cohen, 1986: 428).  

En fenomenologisk metod användes för studera den sociala konstruktionen av verkligheten. 

Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod, enkäter skickades ut till en grupp 

slumpmässigt utvalda respondenter och som fick svara på frågor om deras uppfattningar av 

sociala och symboliska beteenden (Zemach & Cohen, 1986: 427-431).  

Mildhet, känslighet och blyghet förknippades som de mer feminina dragen (Zemach & 

Cohen, 1986: 433). I tidigare forskningar har det visats att kvinnor överlag visas mera sällan 

på TV jämfört med vad män gör. Kvinnor är de varmare personerna men har dock framställs 

som sexsymboler.  De ses som svaga och beroende medan männen är mer dominerande och 

självständiga (Zemach & Cohen, 1986: 428-429). Det maskulina könet är det modiga könet, 

det kön som vill ta risker, leda men samtidigt vara aggressiva. Förutom detta beteende ansågs 

männen vara de som skulle ha ansvar för saker och ting, bland annat skulle de sköta den 

ekonomiska biten och frågor som berör politik (Zemach & Cohen, 1986: 433). Slutligen fann 

författarna att de som tillbringade mest tid framför TV var mer benägna att tillämpa det de såg 

i den sociala verkligheten. Ju fler människor som tittar på TV desto mer antas verkligheten av 

det som presenteras på skärmen vara en verklighet (Zemach & Cohen, 1986: 440).  

 

Det finns skillnader när det gäller hur män och kvinnor uttrycker sina känslor inom ett TV-

program, såsom om skådespelarna har liknande karaktärsroller som chefsinspektör. Det har 

Finger, Unz & Schwab visat i deras arbete (2010: 798). Syftet med studien är att de vill se om 

det finns en förändring av könens känslouttryck samt undersöka hur de skiljer sig mellan 

könen på TV. Studien genomfördes utifrån en innehållsanalys av den tyska kriminalserien 

Tatort, där man analyserade ansiktsuttryck. Man valde att analysera denna serie på grund av 

att männen och kvinnorna kunde ha samma arbetsroll som chefsinspektör. Detta gjorde det 

möjligt att undersöka könsskillnader i känslomässiga uttryck (Finger, et al. 2010: 801 - 803). 

Författarna inleder sin artikel med ett uttalande om att TV är den källan som når ut till alla 

åldersgrupper. Kvinnor ses som den mjuka, glada, omtänksamma medan männen ses som 

framgångsrika inom arbetet, dominerande, ovänliga och aggressiva. Kvinnor förväntas visa 

mer känslor än män. De uttrycker även känslor såsom rädsla, sorg och skam. Dessa känslor 

relateras till underkastelse och tyder på att de har låg självkänsla medan männen ska dölja 

dessa känslor (Finger, et al. 2010: 798-800). Enligt Bandura (1986) framkommer det en social 

kognitiv inlärningsteori som lär individer att observera media. Finner man ett beteende på TV 

som är likt en själv eller påminner om en själv kommer detta att imiteras av tittaren. Vissa 

typer av TV-program kan ha ett inflytande på människors attityder. Detta genom att man tittar 

på ett TV-program flera gånger och då attityden upprepas så kan detta förstärka 

könsstereotyper. Därför anses TV vara en av de främsta källorna där olika attityder sätter nya 

normer för vad som är och inte är lämpligt i samhället (Finger, et al. 2010: 799). 
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Studiens resultat visar att känslor som ilska och förakt är mer vanligt hos de manliga 

skådespelare som intar rollen som chefsinspektörer än hos de kvinnliga skådespelarna. 

Däremot visas känslor som glädje och leenden mer frekvent hos båda könen (Finger, et al. 

2010: 804). Finger, Unz & Schwab menar dock att det svåra med detta är att kvinnliga 

skådespelare inte har haft samma möjlighet att spela rollen som chefsinspektör som männen 

haft. Detta anser författarna beror på att kvinnor inte kan spela rollen med samma intensitet 

som männen (2010: 807). Männen uttrycker sig negativt, alltså med ilska och aggression 

oftare än kvinnorna, vilket är stereotypiskt för manliga känslor. De kvinnliga cheferna 

uttryckte inte lika mycket ilska och aggression men det förekom. Kvinnorna uttryckte däremot 

mer glädje än männen. Författarna drar en slutsats om att dessa skillnader kommer att minska 

på arbetsplatsen med tiden. De menar även att media har en stor påverkan på oss tittare och att 

media överlag spelar en viktig roll vid könsskapandet (Finger, et al. 2010: 805-806).  

2.2 Femininitet och reality-TV 

Jaqueline McDowell och Spencer Schaffner har med hjälp av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys genomfört en studie med syftet att undersöka hur manliga och kvinnliga 

diskurser skapas genom amerikansk fotboll. De har analyserat TV-programmet Gender Bowl 

2005 (McDowell & Scaffner, 2011: 551). Gender Bowl är en fotbollsmatch mellan ett manligt 

och ett kvinnligt lag. Det manliga laget bestod av före detta skolspelare medan det kvinnliga 

laget bestod av professionella fotbollsspelare från det nationella kvinnoförbundet. Män som 

spelar amerikansk fotboll uppfattas oftast som de tuffa och hårda spelarna På fotbollsplanen 

uttrycker de sin ilska och aggression och den enda gång man får se ett leende är om de har 

något att fira vid slutet av matchen. Kvinnor däremot ses som glada och glamorösa 

cheerleaders som hejar på killarna ute på planen (McDowell & Scaffner, 2011: 548).  

 

Analysen av Gender Bowl visar hur diskurser av manligt och kvinnligt skapas och utvecklas. 

Sport bygger mycket på fördomar och domineras oftast av männen, kvinnorna väljer då att 

spela för att utmana denna diskurs (McDowell & Scaffner, 2011: 549). Sporten ses ofta som 

ett slagfält om samhällsfrågor. Resultatet man kom fram till i denna studie var att kvinnorna 

ville väcka ilska hos männen genom att förolämpa dem medan männen inte ville möta det 

kvinnliga laget eftersom de behövde spela lugnare på grund av de biologiska skillnaderna 

mellan könen. Männen ser den amerikanska fotbollen som deras spel och deras sport. De ser 

sig som överlägsna och säger att kvinnornas kroppar inte har den ultimata 

kroppsuppbyggnaden och blir därför ett hot för dem själva då spelet är hårt. Ett aggressivt 

beteende från kvinnorna ses som avvikande (McDowell & Scaffner, 2011: 552-556). Ur 

kvinnornas perspektiv framkom det i resultatet att det var viktigt för dem att spela matchen för 

deras rättigheter och jämlikhet. Kvinnorna lyfter fram deras förfäders rösträtt samt rätten att 

ens få spela fotboll. Man vill utmana männen för att ändra på denna maskulina syn och göra 

sporten mer accepterad för kvinnor (McDowell & Scaffner, 2011: 558).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att män inte vill möta kvinnor på grund av de biologiska 

skillnader som finns mellan könen men även för att bevara den manliga sporten och 

manligheten i densamma. Det sägs att det oftast är sporten som gör pojken till en man. Det 

fanns en rädsla över att möta kvinnorna, skulle kvinnorna slå männen i en match så 
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undermineras deras manlighet (McDowell & Scaffner 2011: 558-559). I slutsatsen diskuterar 

McDowell och Schaffner ifall producenten kan ha ett finger med i hur dessa diskurser formas 

och skapas. Media och producenten har makten att styra sitt program, likaså vinkla kameror 

samt filma det som de anser är lämpligt för programmet (McDowell & Scaffner, 2011: 562).  

 

Ytterligare en artikel lyfter fram könsdiskursen på TV, denna artikel är skriven av Chit 

Cheung och Matthew Sung. Även deras vetenskapliga artikel handlar om ett TV-program. De 

har analyserat dokusåpan The Apprentice, som är ett tävlingsprogram för att bli anställd i 

Donald Trumps företag. Sexton deltagare var med och tävlade, de var uppdelade i två lag på 

åtta kvinnor och åtta män i vardera lagen. Varje vecka väljer laget ut en person som ska vara 

projektledare för laget och leda dem i en affärsinriktad uppgift de fått. Lagen tävlar mot 

varandra, vinnarna får en belöning, medan det förlorande laget får träffa Donald Trump som 

tar beslutet om vem det är som får lämna tävlingen. Vinnaren av tävlingen får en anställning 

med 250,000 dollar i lön.  Dokusåpan sändes år 2003 och hade i genomsnitt 20,7 miljoner 

tittare per vecka i USA (Cheung. C & Sung. M, 2013: 216-217). 

Genom olika könsdiskurser så var syftet med studien att undersöka representationen av könen 

samt hur könsidentiteterna byggs upp i tävlingen. Man vill även se hur kvinnorna bedriver 

ledarskapsrollen och konflikterna, om de lämnar sina feminina könsidentiteter eller håller fast 

vid dem. För att undersöka könsdiskurserna gjorde man en analys av dokusåpan (Cheung. C 

& Sung. M, 2013: 213-217). 

 

Cheung och Sung redogör för studiens resultat och anser att den en kvinna i undersökningen 

påvisar de typiska feminina idealen, hon är omtänksam och visar det gärna för dem andra 

deltagarna. Dock är det en kvinna som bryter från det som anses vara kvinnligt och är otroligt 

självsäker i tävlingen. I samtalet med den omtänksamma kvinnan genom att säga "jag är en 

bra person" flera gånger. Hon påpekar även att hon inte är där för att skaffa sig nya vänner 

utan att vinna tävlingen, vilket den andra personen också borde göra eftersom omtänksamhet 

inte kommer ta henne långt i tävlingen. Den dominerande kvinnan, som är tävlingsinriktad 

konfronterar den andra kvinnan vilket kan ses som typiskt manligt. Hon utmanar den manliga 

diskursen (Cheung. C & Sung. M, 2013: 220-221). Dessa kvinnor ser olika på tävlingen, den 

omtänksamma kvinnan konfronterar den andra kvinnan och undrar hur hon kommer bli 

framgångsrik i arbetslivet när hon är fiende med alla. Hon tror alltså att man måste vara 

trevlig på arbetsplatsen för att lyckas, eftersom det ligger i kvinnans natur att vara trevlig. En 

kvinna som är trevlig på arbetsplatsen är alltså svag, medan en aggressiv och konfronterande 

kvinna övergår till en mer maskulin diskurs. Under studiens gång så hamnar den otrevliga mer 

självständiga kvinnan i konflikt med sin arbetsgrupp. De fryser ut henne och väljer att 

ignorera henne vilket hon inte uppskattar och ska framföra till högre uppsatta. Väl där framför 

hon att ingen vill arbeta med henne för att hon är så framgångsrik och har ett bra utseende 

(Cheung. C & Sung. M, 2013: 223-226). 

 

Coates (1996) skriver om dominerande kvinnliga diskurser och säger att hon distanserar sig 

från den typiska kvinnliga diskursen. Enligt Coates bryr sig kvinnor om sin image och inte på 

hur hon ska lyckas på egen hand. Hon försöker tona ner sitt feminina för att nå framgång och 

vill inte att hennes utseende ska påverka hennes framgång. Hon vill inte heller ses som någon 
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prydnad och få beröm på grund av sin sexuella attraktionskraft. Vilket innebär att hon 

utmanar den givna bilden på kvinnor och den könsdiskurs som redan finns. Hon tar på sig 

viktiga uppgifter på arbetsplatsen och anpassar sig till de olika uppgifterna vilket inte ses som 

typiskt kvinnligt, likaså att delta aggressivt i konflikter (Cheung. C & Sung. M, 2013: 229). 

Studiens slutsats är att de traditionella könsstereotyperna utmanas av kvinnorna.  

2.3 Maskulinitet och reality-TV 

Sharon. R har genomfört en studie i olika relationer mellan maskulinitet, mer specifikt 

analyserar de Discovery Channels dokusåpa American Chopper från 2003. Samtliga avsnitt 

från denna säsong har analyserats. American Chopper är ett företag som producerar 

motorcyklar och är ägt av en familj (Sharon, 2008: 68). Studien undersöker olika typer av 

maskulinitet. De män som deltar i denna dokusåpa ses som "riktiga män", och även om 

programmet mestadels består av män, så är det många kvinnor som kollar på programmet, 

men programmet har övervägande manlig publik.  

 

Makt är en avgörande faktor för maskuliniteter och enligt Connell (1995) kommer män som 

känner sig hotade göra allt för att de ska förbli hegemoniska, detta även om det innebär att 

införliva mer traditionellt kvinnliga egenskaper. Samtidigt har media redan införlivat dessa 

mer kvinnliga beteende, så som känslor, tårar och omtänksamhet i maskuliniteten (Sharon, 

2008: 70). Programmet visar upp en man som inte bara är hård och tuff, utan en man som är 

mer känslig, i studien används begreppen feminiserad manlighet. Programmet skapar en fasad 

för alla män, som säger att de ska vara tuffa, men med känsliga sidor (Sharon, 2008: 81). 

Boscagli (1992/1993, s. 74) talar om en överträdelse av könsnormer och att det har börjat ske 

en utjämning av könsskillnader. I artikeln framgår det att en av männen i programmet är 

konstnärlig av sig, för honom är det konstnärliga det viktiga och inte motorcyklarna vilket inte 

ses som maskulint. Något noterbart är att producenterna väljer att ha med detta i programmet 

trots att det ska handla om maskulinitet. De vill konstruera honom till en man som står utanför 

normen för vad som är hegemoniskt maskulint (Sharon, 2008: 76). Den manliga normen bryts 

också när männen blir känslosamma, säger att de älskar varandra och kramar om varandra. 

Boscagli hävdar att det har uppkommit en ny typ av manlighet på TV, "emotionell 

manlighet". Hon menar inte att det sker en överträdelse av könsnormerna, detta borde snarare 

ses som ett sätt att konstruera mänskligheten av sådana män (Sharon, 2008: 81).  

 

Hillevi Ganetz vetenskapliga artikel är baserad på dokusåpan Fame Factory säsong 2003, som 

är en tävling i musik. Deltagarna i Fame Factory lär sig sjunga, dansa och hur man rör sig på 

scenen, även hur de ska framföra sina maskulina - och feminina sidor och sexualitet på scen. 

Detta må inte vara synligt för tittarna men de får ta del av allt det här i programmet när det 

sänds på TV (Ganetz, 2003: 401). Syftet med studien är att se hur diskurserna om manligt och 

kvinnligt framställs i TV. När man deltar i ett musikaliskt tävlingsprogram klassificeras man 

direkt som man eller kvinna. Någon öppenhet om ett eget kön finns inte. Publiken till dessa 

program brukar mestadels bestå av kvinnor, dubbelt så många kvinnor som män tittade på 

programmet. Musikprogram handlar om att man som deltagare ska framföra en låt, eftersom 

låten framförs på scen så blir det även ett visst kön som framförs (Ganetz 2003: 404-405). I 

detta program deltog tio män och sju kvinnor, till studien var det 2003 års säsong som 
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analyserades. Säsongen bestod av 67 avsnitt och fokus lades främst på de avsnitten där genus 

och sexualitet uttrycks. Författarna har även analyserat tidningsmaterial där programmet har 

kommenterats samt en chatt där tittarna har fått diskutera och yttra sig om programmet. Enligt 

Ganetz var Judith Butlers teori om kön grundläggande, Butler (1990) menar att kön är något 

som är framställs genom vad vi gör vid olika tillfällen (Ganetz 2003: 403-404).  

 

Slutsatsen som kan dras genom artikeln är att kvinnorna är undantaget medan det maskulina 

ses som en norm (Ganetz, 2003: 415). Connell (1995) beskriver hegemonisk maskulinitet med 

en atletisk och vältränad kropp, heterosexuell, självständig med högt självförtroende. I Fame 

Factory får man se att denna norm om männen bevaras på så sätt att de sällan behöver dansa 

på scenen och får istället oftast får stå med en gitarr och sjunga. I och med att detta upprepas 

på TV så blir det något som ses som naturligt. Medan männen ska kunna behärska både rösten 

och gitarren så har kvinnorna enbart rösten att utgå ifrån (Ganetz, 2003: 406). I programmet 

får man se män gråta, detta stör så klart genusordningen, men istället för att detta ska ses som 

något avvikande och feminint så säger man att det är den nya människan och något modernt 

och en ny typ av manlighet. Något noterbart är att producenterna väljer att ge detta lång tid 

och hela tiden visa mannen som gråter (Ganetz 2003: 407-408). Det hör till kvinnans natur att 

gråta eftersom hon är svag, medan gråtande män ses som starka för att de vågar visa sina 

känslor. När chatten till programmet analyseras framkommer det att kvinnorna i programmet 

har högre krav på sig än männen. En man som har en dålig röst kommer undan lättare än en 

kvinna med dålig röst, eftersom publiken och media samt hela musikbranschen har större krav 

på kvinnorna (Ganetz, 2003: 408-410). 

 

Galdi, Maass & Cadinu har genomfört två studier för att se om objektifiering på TV ökar 

sannolikheten för att olika sexuella trakasserier uppstår. Med objektifiering menas till 

exempel kvinnor som visas som sexobjekt. En enkätstudie som gjordes i USA år 2011 visade 

att nästan hälften av 12 - till 17-åriga amerikanska studenter någon gång under skoltiden hade 

upplevt sig sexuellt trakasserade (Galdi, et al. 2014: 400).  

Många författare har hävdat att sexuella trakasserier framkommer olika mycket i olika länder. 

Det är genom det sociala umgänget som man definierar vad som är accepterat i ett samhälle 

och vad som inte är det. Men här spelar även media en viktig roll (Galdi, et al. 2014: 398). 

Författarna tror att Tv-tittande är med och bidrar till en ökning av sexuella trakasserier efter 

att objektifierande program har visats, beteendet är då något som har godkänts som norm, 

därför uppkommer det också. Det löper även större risk för att kvinnorna ses som sexobjekt 

efter att de presenterats på ett sexuellt sätt på TV (Galdi, et al. 2014: 399-400).  

En tidigare innehållsanalys av ett TV-program har visat att kvinnor visas mer sällan på TV 

och när de väl syns på TV så ligger fokusen på deras utseende, deras kroppar är oftast mer 

sexualiserade än männens. De är lättklädda eller klädda på ett utmanande vis och poserar 

oftast mer sexuellt.  

I detta arbete har författarna fokuserat på männen och hur deras beteende samt förväntningar 

ser ut i samband med traditionell maskulinitet (Galdi, et al. 2014: 400). Studien är genomförd 

i två delar, båda på ett slumpmässigt urval av män i Italien i olika åldrar. Studierna bestod av 

Tv-tittande där männen skulle kolla på olika klipp om hur kvinnor framställs. De framställdes 
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sexistiskt i vissa och neutralt i andra. Sedan fick de delta i en chatt med en kvinnlig deltagare, 

här fick männen tio påståenden nedskrivna att använda som svar. Fem av dem var sexistiska, 

de andra fem var vanliga meningar, med dessa skulle de svara sina kvinnliga deltagare i 

chatten. I det sista momentet för denna studie fick männen låtsas sätta sig i en högre uppsatt 

position, till exempel som regissör och svara på enkätfrågor om hur de skulle göra med sina 

kvinnliga deltagare utifrån en femgradig skala. Ett av svaren tar löd: "jag skulle inte ha något 

emot att ge rollen till den sexigaste skådespelerskan" (Galdi, et al. 2014: 402). Den andra 

delen av studien genomfördes på liknande vis, men med ett nytt urval av män (Galdi, et al. 

2014: 405). I studiens första del där männen skulle se på olika klipp fann man att deltagarna 

var mer benägna att trakassera kvinnor sexuellt efter att de sett objektifierande klipp på TV. 

Efter att ha sett detta klipp på TV var det även fler män som skickade sexistiska än neutrala 

meddelanden i chatten som var studiens andra del (Galdi, et al. 2014: 403-404). I den andra 

delen av studien fick man även här resultatet att fler män använde sig av sexistiska skämt när 

de skulle svara den kvinnliga deltagaren i chatten efter att de sett objektifierande kvinnor på 

TV. När de skulle svara på hur de manliga normerna såg ut fick man resultatet att deras 

attityder till sex förändrades och var högre efter att de sett objektifierande klipp på TV. 

Övergripande resultat visar att de mest fann förändringar i attityder kring sex, aggression och 

dominans (Galdi, et al. 2014: 406-407).   

 

Författarna anser att sexuella trakasserier kommer öka genom objektifierande medieinnehåll. 

Det är främst när kvinnor framställs som sexobjekt som de även senare blir sedda som det av 

männen. För framtida studier anser författarna att man bör se över reklam på TV och i 

tidningar och se hur dessa påverkar männen. Det finns även studier som påvisar att 

våldsamma videospel där kvinnor objektifieras illa, genom till exempel våldtäkter också kan 

öka överseendet för sexuella trakasserier och beter sig så mot kvinnor i allmänhet. I och med 

detta måste media se över sitt innehåll och förmedla en mer positiv syn på kvinnor. Detta kan 

med tiden främja en social förändring av manligheten i samhället vilket leder till en 

minskning av sexuella trakasserier. Man måste försöka nå ut till tittarna på ett sätt som 

kommer leda till ökad respekt för kvinnor (Galdi, et al. 2014: 408-410). Det är bevisat att 

medias innehåll är med och påverkar hur tittarna trakasserar i relation till de sociala normer 

som finns i samhället (Galdi, et al. 2014: 398). 
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3 Teoretisk referensram 

Här redovisas de teorier som används i arbetet, det är genusteorin samt teori om maskulinitet 

och femininitet. Då studiens syfte är att förstå hur maskulinitet och femininitet konstrueras 

blev dessa teorier mest aktuella. Genom teorierna kunde vi sedan analysera vårt material 

med rätt förkunskap om ämnet.  

3.1 Genusteori 

Gud skapar kvinnan av mannen. Maninna ska hon heta säger bibeltexten 

(Hirdman, 2001: 28). 

Vad som utmärker kvinnan respektive mannen grundar sig i religionen. Hirdman skriver att 

Bibeln, filosofer, författare, även kvinnliga sådana, har under den 2000 åriga historien 

diskuterat och argumenterat om könen, eller snarare könet. Under historiens gång har det 

handlat om vad en kvinna kan göra och inte göra, hur hon bör vara och inte vara, men främst 

vad en kvinna är. När det gäller samtalet om mannen handlar det främst om vem han är och 

hans uppgift i samhället (2001: 23). 

Hirdman skapade i slutet på 1980-talet teorin om genussystemet som bygger på två 

grundprinciper. Den första principen handlar om att hålla isär könen. Manligt och kvinnligt 

definieras i relation till vartannat och får inte beblandas. Att hålla isär könen behövs då det 

handlar om två helt olika arter (Hirdman, 2001: 36). När kvinnan är åtskild från mannen 

skapar det ett utrymme för henne där hon slipper jämföras med mannen. Med hjälp av att 

hålla isär könen förstår vi på ett enklare sätt hur femininum görs (Hirdman, 2001: 46). 

Genussystemet visar att det är utifrån köttet, eller könen, som deras själ och intelligens 

härstammar från. Kvinnans själ och intelligens bestäms av hennes eget kött och skapas utifrån 

det. Det är förklaringen till hur man gör en kvinna och att männen sedan bygger vidare på det 

(Hirdman, 2001: 46).   

För denna diskreta huvudperson tycks i princip en grundegenskap vara den  

primära: att vara Man är att inte vara Kvinna (Hirdman, 2001: 48) 

Med andra ord bygger mannen på att han är hård och stora muskler, har förstånd och kontroll, 

en viss typ av styrka och ett omdöme som går att lita på, allt tvärtemot till vad kvinnan har för 

egenskaper (Hirdman, 2001: 48). Det manliga, maskulina, bygger på egenskaper som anses 

vara finare än kvinnans. Dessa typer av manligheter är sådant som har formats fram hos män i 

många år, allt utifrån krig och kamp till olika klasser i samhället (Hirdman 2001: 58).  

Den andra principen är att mannen är normen och utgör det allmängiltiga och normala. Denna 

princip legitimerar mannens hierarki och kvinnans underordning i samhället. Hirdman menar 

även att mannen som norm handlar om en jämförelse mellan kvinna och människa (2001: 59). 

Problemet med denna norm är att kvinnan jämförs mot en idealtyp av mannen. Hirdman 

argumenterar för att mannen som normen resulterar i olika nivåer mellan norm som är normal 

och norm som kan ses som gudalika abstraktion (2001: 60). Till följd handlar då normen om 

en kulturell självklarhet som är medfödd. Hirdman tar upp ett exempel om brandmän och 
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menar att en brandman som är en man är naturligt medan en kvinna som brandman blir en 

anomalitet (2001: 60). Den manliga normen ger struktur och skapar ordning på olika plan i 

samhället (Hirdman 2001: 73, 75).  

Det finns ett osynligt kontrakt mellan könen som Hirdman menar existerar i alla samhällen 

oavsett tid och rum. Hirdman skriver att: 

[…] detta starka och styrande begrepp som fått sitt innehåll från verkligheten, 

men som inte är verkligheten utan situationens ”essens” kanske man kan säga 

(Hirdman, 2001: 84).  

Genuskontraktet handlar om könens gemensamma sammandragning om deras skyldigheter 

och rättigheter och hur de ska bete sig mot varandra i det offentliga och det privata (Hirdman, 

2001: 84). Det kan handla om vem som ska förföra vem, vilken typ av klädstil könen ska ha, 

hur de ska se ut och etcetera. Det är ett strukturellt tvång menar Hirdman som båda könen inte 

kan göra sig av med vilket skapar en sorts balans. Samtidigt så är kontraktet förhandlingsbart 

och kan utmanas och omformuleras genom att män och kvinnor delar på samma möjlighet till 

arbete och kunskap (Hirdman, 2001: 84). 

Även Connell argumenterar om genus och menar att det är relationerna som ska sättas i fokus. 

Genus handlar om de sociala relationerna där individer och grupper agerar med varandra. 

Dessa sociala relationer bildar så kallade ”strukturer” och genus måste betraktas som en social 

struktur (Connell, 2009: 24). Connell skriver att genus inte handlar om biologi eller vad som 

utmärker människors liv, istället är det aktiviteterna vi gör i livet som styr våra sociala 

arrangemang. Genus har en koppling till människokroppen, oftast är den allmänna 

uppfattningen att genus handlar om den manliga och kvinnliga kroppen. Detta, menar 

Connell, är ett fel sätt att se på genus då man involverar biologisk komplexitet och 

anpassningsförmåga. Kulturella mönster blir en ”avspegling” av kroppsliga skillnader 

(Connell, 2009: 25). 

Däremot kan vi säga att i samhället, i alla dessa fall, riktar sig till kroppar och 

hanterar reproduktiva processer och skillnader mellan kroppar (Connell, 2009: 

25). 

Det menas med att det förhållandevis inte behöver finnas en biologisk grund för genus som en 

social process. Istället menar Connell, att det är en arena där våra kroppar möts och används i 

sociala processer. Något hon kallar ”den reproduktiva arenan” (Connell, 2009: 25). 

Genus handlar, enligt Connell om hur samhället står i relation till människokroppen och hur 

det förhållningssättet påverkar privatlivet och framtiden. Connell menar att genus inte bara 

handlar om vem du är, vad du har för arbete, sexualitet eller hur mycket makt du innehar. 

Genus handlar om allt detta (Connell 2009: 26). 

3.2 Femininitet 
Judith Butler argumenterar för att femininitet råder på grund av maskulinitet och det patriarkat 

som vi lever i. Hon menar att mannen utgör det universellt mänskliga medan kvinnan 
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definieras utifrån sitt kön, både i det offentliga och i det privata. Femininitet mäts och jämförs 

med mannen (2007: 59). 

Även Nina Björk diskuterar kring ämnet femininitet och vad det är för bild medierna påvisar 

att kvinnlighet är. Bara för att du föds som kvinna så betyder det inte att du är kvinnlig, menar 

Björk. Istället handlar det om att paketera sig som kvinna. Björk beskriver det som att: 

 

När det är ”tillåtet att vara kvinna” igen handlar det inte en sekund om att låta 

kvinnokroppen vara som den är; tvärtom är varje skrymsle på din kropp föremål 

för omsorg och förbättring (Björk, 1996: 28). 

 

Kvinnor vill alltid förändra kvinnokroppen så att vi förvandlas till den naturliga kvinnan 

(Björk, 1996: 29). Med andra ord klär sig kvinnor feminint, de ska vara den sexiga idealbilden 

som mannen vill att kvinnan ska se ut som, raka ben och armhålor, sminka sig så att man blir 

vacker och så vidare. Hela tiden gör kvinnor detta för att blir mer kvinnliga och feminina. 

Butler menar att den biologiska kvinnan formas utifrån den mansdominerande kulturen som 

råder i samhället (Butler: 2007: 41).  

 

Björk skriver även att strävan efter utseendet inte bara handlar om femininitet och 

kvinnlighet. Kvinnan besitter egenskaper och att vara på ett visst sätt motsatt till männen. 

Kvinnor visar känslor, omsorg till familj och andra, omtänksamhet, vara förföriska och 

förstående och pyssla om sin man och barnet/barnen (Björk, 1996: 32). Egenskaperna kvinnor 

besitter ses som svaga i jämförelse med männens egenskaper. Kvinnor anses vara känsliga 

och oförnuftiga, istället för vara som männen, driftig och beslutsam (Björk, 1996: 32). 

3.3 Maskulinitet 

Herz & Johansson (2011) skriver att maskulinitet är ett teoretiskt begrepp som inbegriper den 

sociala konstruktionen av vad en man är och olika slags manligheter (2011: 15). Maskulinitet 

är kopplat till patriarkatet vilket är förklaringen till att män är överordnad kvinnan inom det 

ekonomiska, sociala och kulturella planet. Män har ekonomisk och politisk makt i såväl den 

privata som den offentliga sfären (Herz & Johansson, 2011: 7). 

Män har svårare att tala om känslor än vad kvinnor har, de har även svårt att utveckla intima 

relationer (Herz & Johansson, 2011: 19). Med andra ord är det inte manligt att visa sina 

känslor, vad man tycker och hur man känner samt att det inte är manligt att prata om sin 

relation/förhållande till en kvinna. Däremot anses män ha en aktiv och positiv sexualitet till 

skillnad från kvinnors sexualitet som ses vara passiv. Dessutom är det mer socialt accepterat 

för män att ha fler sexuella relationer än vad det är för kvinnor, då män har svårt att säga nej 

(Herz & Johansson, 2011: 30). 

Något annat som utmärker maskulinitet är att män är fysiskt osårbara. De förknippas med 

hjältar och i filmer visas de som oövervinnliga (Herz & Johansson, 2011: 41). En maskulin 

kropp förknippas med att män ska ha muskler och se stora och starka ut. Det har lett till att 

styrketräning har blivit ett stort intresse hos män samt att de ska ta bättre hand om sin kropp 

(Herz & Johansson, 2011: 43). 
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Herz & Johansson skriver även att män är våldsammare än kvinnor och enligt dem beror det 

på att många män vill visa vem det är som bestämmer och har makten. Våldet påvisar en 

mans maskulinitet och vem som är överordnad på det strukturella planet (Herz & Johansson, 

2011: 103). De menar också att många våldsbrott kan orsakas på grund av att män 

konsumerar en större mängd alkohol och använder narkotika mer än vad kvinnor gör (2011: 

101). Herz & Johansson skriver även hur hårt bunden heterosexualitet och maskulinitet är till 

varandra. En man som inte ses som heterosexuell är inte manlig av sig. Därför finns det en 

rädsla hos många homosexuella män, då de ses som feminina och kvinnliga av sig istället för 

manliga. Dessutom ses homosexuella, precis som kvinnor, som underordnad i samhället 

(2011: 33).   

4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera semiotiken som är studiens forskningsmetod. Vi 

motiverar varför denna metod passar vår studie bäst samt beskriver tillvägagångssättet 

genom denna metod. Sist redogör vi för studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas 

med en metodkritik.  

4.1 Metodval 
Dagligen interagerar vi oss med texter. En text kan förklaras som ett system bestående av 

bokstäver som vi finner på TV, datorn, i en bok, på en anslagstavla etc. Det handlar även om 

tal och ljud, bild och symboler. När texter studeras får man fram hur samhället fungerar och 

vice versa (Ekström & Larsson, 2010: 153). Till denna studie har vi valt att behandla vår fråga 

genom en forskningsprocess för en kvalitativ studie. Vi har blivit inspirerade av en semiotisk 

analys. Semiotik är vetenskapen om tecknen, vad de bildar för system, vilka betydelser de har 

och hur de förändras (Aspelin & Lundberg, 1976: 7). Även om teckensystemets struktur och 

dess betydelse är en viktig utgångspunkt i en semiotisk analys måste forskaren också se till 

hur användningen av teckenmeddelandet uppenbarar sig i kommunikationen mellan sändare 

och mottagare (Aspelin & Lundberg, 1976: 16).  

Det är inte bara ord och bokstäver som ska förstås inom semiotiken utan verkligheten i sin 

helhet. Drotner, et al. (1996) menar att den grundläggande tesen inom semiotiken är att alla 

människor oavsett tid och rum skapar mening i deras tillvaro (1996: 182). Vi tolkar 

verkligheten för att kunna uppfylla våra egna behov, både sociala och biologiska sådana. 

Parallellt med vår egen tolkning av verklighetens tecken bidrar även människan till denna 

verklighet i form av tal, gester och uttryck. Semiotik är en vetenskap som hjälper oss att förstå 

verkligheten i sin helhet genom förståelse av olika tecken som människan använder sig av och 

som skapar betydelser i musik, språket och bilder (Drotner, et al. 1996: 182-183).  

Med andra ord hjälper semiotiken oss att förstå vad det är som kommuniceras i allt från musik 

och mode till reklam och filmer. Kommunikationen i medier handlar om meningsskapande 

och visar verkligheten (Ekström, 2012: 17). Semiotik kan användas när man analyserar både 

dokument och andra former av data som kan betraktas som texter, där inkluderas till exempel 

bild, TV-program och det talade språket som en typ av text. En semiotisk analys vill avslöja 
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den dolda meningen i en text och beroende på vem det är som läser texten så får den också 

olika innebörd (Bryman, 2011: 505).  

Vi författare har valt att göra en semiotisk analys av Paradise Hotel då denna analysmetod 

analyserar bilder och det talade språket vilket ligger i fokus för vår studie. Genom en 

semiotisk analys får vi reda på hur bilder ska tolkas i samband med det som sägs och förstå 

vad det är som sägs.  

En av semiotikens viktigaste teoretiker av modern medieanalys är Roland Barthes. Barthes 

studerade främst bilder och fotografier och påvisade att dessa kan få flera olika betydelser 

beroende på vad det är man tar hänsyn till. Med andra ord är bilderna polysema vilket innebär 

att bilden har en flertydighet (Ekström, 2012: 23). 

4.1.1 Denotation och konnotation  

Betydelsefulla begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation då de hjälper 

forskaren att göra en noga detaljerad iakttagelse av en text eller en bild. Som forskare måste 

man veta att, för det första ska konnotation definieras som språk och att det är något icke-

individuellt. Det andra är att konnotation bygger på att det finns en denotation i texten och för 

det tredje har konnotation alltid ett väsentligt innehåll (Drotner, et al. 1996: 202). Eftersom vi 

vill beskriva hur en scen ser ut i ett avsnitt kan vi utifrån denotationssteget se det objektiva för 

att få en grundförståelse vilket ger en helhet av scenen. Det gör vi genom att beskriva scenen 

såsom andra människor skulle se den genom sina ögon, det Barthes kallar för en 

”antropologisk blick” (Drotner, et al. 1996: 203). På så sätt missar vi ingen information eller 

några händelser som stärker ett budskap i scenen. Nästa steg är konnotationssteget. Ibland kan 

vi lyssna på en konversation utan att egentligen förstå vad det är som sägs. Konnotation 

hjälper oss att se tolkningen av en konversation på en mer djupgående nivå utifrån kulturella, 

sociala, historiska och politiska synvinklar (Ekström, 2012: 73).  

4.2 Urval 

Till denna studie kommer avsnitt från TV-programmet Paradise Hotel 2014 års säsong att 

analyseras. Denna säsong består av 54 avsnitt som alla är mellan 50 - 60 minuter långa. Alla 

avsnitt finns tillgängliga på TV3play. Urvalet som har använts är ett målstyrt urval, det är 

alltså inte ett slumpmässigt urvalssätt. Enligt Bryman (2011: 434) används målinriktade urval 

ofta vid kvalitativa studier. Syftet med denna urvalsmetod är att vi väljer ut analysmaterialet 

strategiskt utifrån vår problemformulering så att det blir ett relevant material för studien.  

Eftersom det inte stod någon beskrivning om avsnitten kunde vi hålla en neutral ställning och 

på så sätt kunde vi inte välja ut de avsnitt som ansågs var mest givande och innehållsrika. Det 

är viktigt att försöka hålla en objektiv syn i dessa studier, genom att vara opartisk kan vi heller 

inte vinkla empirin mot ett resultat. Författarna kan till exempel inte välja att lyfta fram 

kvinnorna mer än männen och vice versa.  

4.3 Genomförande 
Studiens första steg var att skapa en problemformulering och fråga. När det gjorts valdes en 

metod ut. Som nämnts ovan genomförs studien utifrån en semiotisk analys. Denna studie 

handlar om TV-programmet Paradise Hotel utifrån ett genusperspektiv. Då vi författare inte 
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hade någon tidigare kunskap om ämnet sökte vi efter teorier som kunde ge oss en förkunskap 

om genus, femininitet och maskulinitet. Utifrån denna förkunskap förstod vi vad det var som 

skulle uppmärksammas i avsnitten för att bilda en förståelse för hur maskulinitet och 

femininitet konstruerades i programmet. Det som söks i avsnitten är sådant som deltagarna 

gör och som kan motsäga de teorierna anser är det socialt konstruerade könet, men även 

sådant som förhåller sig till teorierna.  

Avsnitten sågs en första gång för att få en helhet om handlingen. Sedan granskades avsnitten 

på nytt för att transkriberas och analyseras ytterligare. Här valdes specifika scener ut som vi 

ansåg var givande som resultat till vår frågeställning (denotationssteget). För att få en mer 

djupgående analys studerades scenerna utifrån talet, handlingarna, uttryck och bild 

(konnotationssteget). När analysen var genomförd sökte vi efter vetenskapliga artiklar med 

fokus på reality-TV och genus. Vi använde oss av Mälardalens Högskolas databas Discovery. 

De sökord som användes för att hitta artiklarna var: ”gender”, ”masculinity”, ”femininity”, 

”reality-TV” och ”social constructionism”. Artiklarna kommer att behandlas i 

diskussionskapitlet i relation till resultatet.  

4.4 Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga i forskningsprocessen. Begreppen 

skiljer sig beroende på om det är en kvalitativ eller en kvantitativ studie som genomförs. I 

kvantitativa studier menar man att validitet undersöker det som ska undersökas och för att 

uppnå hög reliabilitet ska undersökningen utföras på ett tillförlitligt sätt. Om en undersökning 

görs om på nytt så ska det vara möjligt att få fram samma resultat som i tidigare (Bryman, 

2012: 49-50).  

I en kvalitativ studie mäts validitet och reliabilitet på ett annat sätt. Inom dessa studier är 

validitet och reliabilitet mer sammanflätade. Nu handlar validitet och reliabilitet om att 

beskriva hela undersökningsprocessen och att den har utförts på ett korrekt sätt (Davidsson & 

Patel, 2011:105). Reliabiliteten i en kvalitativ studie mäter inte tillförlitligheten på samma sätt 

som vid kvantitativa studier. I kvalitativa studier är inte viktigt att få fram samma resultat 

varje gång, här råder det hög reliabilitet när svaren varierar sig. Man ser över det unika vid 

forskningstillfället och om forskningsfrågan har lyckats besvaras.  

Eftersom validiteten berör i princip hela forskningsprocessen kan man genom validiteten mäta 

hur forskaren förhåller sig till sin förförståelse under studiens gång. Förutom detta mäter 

validiteten även datainsamlingen. Genom att mäta datainsamlingen kan man se om forskaren 

har lyckats få fram rätt underlag för att kunna tolka sin insamlade empiri och dra en slutsats 

av det. Validitet mäter sedan det mångtydiga som forskaren har fångat, här vill man alltså inte 

ha resultat som är givna utan söker efter sådant som står emot det typiska och normala 

(Davidsson & Patel, 2011: 106).  

Vår studie har utgått från sin forskningsfråga samt teorier och lyckats svara på 

frågeställningen genom ett unikt resultat där deltagarna inte alltid förhåller sig till de 

könsnormer som finns i samhället. Vad gäller forskningsprocessen lades mycket tid ner på att 

få en förkunskap om ämnet samt hitta relevanta teorier och tidigare forskningar om detta. En 
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god förkunskap medför en mer trovärdig tolkning av empirin vilket i sin tur leder till ett 

trovärdigt resultat. Eftersom semiotiska analyser baseras på forskarens tolkning av empirin 

kan det inte garanteras att exakt samma resultat nås av en ny forskare. Tolkningen kan till 

exempel variera beroende på vad man har för erfarenhet inom ämnet.  

5 Analys & Resultat  

Nedanför presenteras en analys av varje scen i de avsnitt vi har transkriberat. Där redogörs 

scenens handling (denotation) samt en mer djupgående analys (konnotation) och resultat. 

Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning som ger svar på studiens fråga. Vi redogör 

resultatet utifrån fyra teman.   

5.1 Mäns och kvinnors sexualitet 

Avsnitt 5: 

Scenens handling (denotation) 

Det är en solig morgon i Mexiko, alla deltagare ligger i sina rum med sin partner och ser 

morgontrötta ut. I det första rummet får tittarna ta del av hur ett par ligger och håller om 

varandra, samtidigt som mannen säger att det blev romans igår kväll i biktrummet. Hans 

partner kommenterar också händelsen i biktrummet där hon sitter och ler och till skillnad från 

honom säger direkt att det blev sex igår, oavsett vad han säger. I de två nästkommande rum 

filmas två andra par. Båda paren ligger på varsin sida av sängen och har ingen kroppskontakt 

med varandra. Den kvinnliga partnern sover i en tröja medan mannen sover i bar överkropp. I 

biktrummet sitter alla män nyvakna, fortfarande i bar överkropp och pratar om sex. Den första 

mannen ser nöjd ut och ler, han säger att det blev mys igår och han gjorde det han var bra på 

medan hans partner bara körde på. De övriga två männen sitter och kliar sig över kroppen, de 

ser inte alls lika nöjda ut eftersom deras partner inte vill ha någon fysisk kontakt. I 

bakgrunden ser man deras kvinnliga partners ligga i sängen och verka helt oberörda av deras 

problem. De uttalar sig i stil med att de endast är vänner med sina män och att inget sexuellt 

kommer hända i deras relation.  

   

Deltagarna befinner sig vid poolområdet, en av kvinnorna dyker ner i vattnet medan de andra 

ligger i poolen eller ligger vid sidan på solstolar. Alla är klädda i badkläder, det är en varm 

dag och alla svalkar sig vatten och öl. En kvinna blir insmord med solkräm på ryggen av en 

manlig deltagare som har solglasögon på sig och har en cigarett i munnen. En annan kvinna 

vänder sig sedan till resten av männen och undrar hur många de har legat med. Detta filmas 

från ett visst avstånd, männen dricker och solar medan hon hänger över poolkanten och ser 

nyfiken ut. Vissa svarar direkt på frågan, de som inte svarar frågar hon personligen. Någon 

säger femtio stycken, en annan säger att de övriga deltagarna ska gissa hans antal. En av 

männen svarar med siffran åtta och säger att det är en gentlemannasiffra och att han inte 

verkar vara lika äcklig som de andra männen. Han håller händerna över huvudet, vrider sig 

och skrattar retfullt och undrar varför just åtta. Ytterligare en manlig deltagare svarar på 

frågan, säger att han har legat med "typ 300 tjejer". Även detta filmas med ett visst avstånd, 

det syns hur de kvinnliga deltagarna kollar lite snett på honom. Han får positiv respons från en 

av de manliga deltagarna och beskrivs som respektabel för sin höga siffra. Han beskriver hur 
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han nått den summan genom att ha jobbat utomlands på nattklubbar, samtidigt som han 

konfronteras från manlig deltagare och säger att det är märkligt med den höga siffran eftersom 

han är en gentleman mot sin partner inne på hotellet. Till försvar säger han: "ja men hon är 

svår, det får ta sin tid", kameran filmar henne och man ser hur hon ligger i poolen och 

småskrattar. Därefter ställer de manliga deltagarna samma fråga till en kvinnlig deltagare och 

undrar hur många hon har legat med. Medan frågan ställs filmas männen, de dricker vatten 

och de ser nyfikna ut på att höra svaret. Vi citerar hennes svar: "alltså jag är så jävla slampig. 

Jag kommer typ inte ihåg hur många det är, trettio kanske". En manlig deltagare sitter och 

sneglar på de övriga deltagarna och säger att det är mycket för att vara en tjej. Samtidigt 

svarar den manliga deltagaren med 300 sexpartners att det inte är mycket, eftersom hon har 

varit singel. Kameran filmar enbart henne och hon hamnar i en obekväm situation, hon svarar 

att det antalet inte är konstigt då hon varit singel.  

 

Konnotation 

I scenen som analyserats ligger ämnet sex i fokus. Männen som sitter i biktrummet framstår 

som stora och starka, alla sitter i bar överkropp, deras solbränna, muskler och tatueringar 

syns. De påvisar den typiska manliga dominansen då alla manliga deltagare som satt i 

biktrummet i princip krävde sex av sin partner på hotellet. Det är denna manliga bild som 

Herz & Johansson (2001) beskriver i sin maskulinitetsteori om sex och utseende. De 

kvinnliga deltagarna syns i bakgrunden där de fortfarande ligger i sängen och för dem verkar 

sex uppenbart inte vara viktigt. Ingen av männen betonar kärleken bakom sexet, för dem är 

sex enbart sex. Det handlar endast om att få sex och hur de får det spelar ingen roll. 

Kvinnorna däremot vill inte ha en sexuell relation till någon de inte har känslor för. De 

framstår som de oskyldiga och bakåtdragna. När en manlig deltagare säger att hans partner är 

svår och att det tar tid, verkar han tro att han kommer få ha sex med henne, oavsett vilka 

känslor hon har för honom.  I detta avsnitt är det dock unikt att den kvinnliga deltagaren 

erkände direkt att hon hade haft sex kvällen innan, hennes leende kan tydas som att hon inte 

känner någon ånger eller skam över det hon hade gjort inför det svenska folket. Sex ses som 

tabu och borde undvikas i offentliga miljöer, då detta sker i TV och hela svenska folket har 

tillgång till det förhåller hon sig inte till de kvinnliga normerna som finns i samhället. 

 

Detta tabubelagda ämne fortsätter i avsnittet när deltagarna diskuterar antalet sexpartners vid 

poolen. I denna scen kan vi se det traditionella scenariot av den oskrivna regeln "kan du 

smörja in mig på ryggen, jag når inte", då en kvinnlig deltagare blir insmord av en manlig 

deltagare. Detta kunde klippts bort av regissören men valdes att ha kvar för att påvisa att 

kvinnan är beroende av mannen och inte kan göra detta själv. När den kvinnliga deltagaren 

ställer frågan om hur många sexpartners männen har haft får tittarna inte ta del av hennes svar 

eller se henne i bild mer. Fokus ligger på männen och deras antal av sexpartners. När en 

manlig deltagare ber de övriga gästerna gissa hans antal och han hör svaret åtta vrider han sig, 

han anser att åtta inte är mycket för att vara man. Herz & Johanssons teori säger att det är mer 

accepterat för män att ha fler sexuella relationer än vad det är för kvinnor som ska vara mer 

passiva till sex. Män ska vara mer dominanta och aktiva i sängen och siffran åtta anser han är 

alldeles för låg. När den kvinnliga deltagaren berättar för de andra deltagarna om hennes antal 
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sexpartners definierar hon sig själv samtidigt som en slampa. Om hon själv definierar sig som 

en slampa är det även accepterat för de manliga deltagarna att kalla henne för det.  

 

5.2 Känslor och vänskap 

Avsnitt: 12  

Avsnittets handling (denotation)  

Deltagarna befinner sig i hotellet lounge, de ligger i soffan och slappnar av efter en varm dag. 

Klädda i lätta kläder, alternativt badshorts på de manliga deltagarna. Ett brev kommer in till 

dem och resten av gruppen ansluter sig. Det har varit en vecka fylld med politik på hotellet 

och brevet säger att partiledaren till det förlorande laget måste skicka ut en kille ur sitt parti. 

Beslutet ska tas till kvällens parceremoni. Männen i det förlorande partiet kramas och tar vara 

på den sista stunden som de har ihop på. Två av dem säger i bikten att de tre som står i 

farozonen även är de tre som står varandra närmast och vem det än är som åker ut så kommer 

det att bli tufft att hantera. Deltagarna diskuterar hur oförutsägbara spelets regler är och att de 

aldrig vet vad som kommer hända. En kvinnlig deltagare sitter i en annan kvinnlig deltagares 

knä, de kramar om varandra och ser ledsna ut, det är nämligen någon av deras partners som 

kan få lämna hotellet. Till detta spelas en dyster låt samtidigt som alla deltagare filmas från 

längre avstånd, man ser hur alla är missnöjda över nyheten. Hotellet filmas sedan ovanifrån 

och visar den fantastiska vy som deltagarna varje dag får ta del av. En av de männen som står 

i farozonen för att åka ut tar med de andra två manliga deltagarna upp till sitt rum, samt sin 

nuvarande kvinnliga partner. Hon följer med honom upp på rummet utan att säga något eller 

göra något motstånd. Han säger till henne att han ska säga något till dem tre och att hon inte 

får säga emot eller bli ledsen över det. Han dricker lite vatten medan hon tar in denna 

information och fortfarande står tyst. De andra två manliga deltagarna ansluter sig till rummet, 

han klappar till en av dem på ryggen och de får samma information som hans partner fick. I 

rummet sätter sig männen på sängen, hans partner står vid sidan av i bakgrunden. Han börjar 

med att säga något fint och positivt om de båda. Han beskriver hur mycket han tycker om dem 

och säger att de måste ses utanför hotellet. Därefter säger han att de två ska vara kvar och att 

han anmäler sig för att lämna hotellet frivilligt, dessutom får ingen ge några invändningar på 

det. De manliga deltagarna sitter tyst på sängen och ser förvirrade ut av hans uttalande. Just 

nu ser man inte till hans partner längre. Hon står i duschen som hörs i bakgrunden, samtidigt 

som kameran visar närmare ansiktsbilder på dessa tre män som ser ledsna ut. Alla tre kramar 

om varandra samtidigt och säger att de älskar varandra. Senare visas ett klipp ur biktrummet 

där en av dem som precis fått denna information säger: 

  

Jag trodde aldrig jag skulle träffa en sådan kille som Kian, han har förändrat mitt liv. Jag 

har aldrig träffar någon som är så ärlig och som jag ser upp till så mycket.  

 

Han är ledsen, lite dyster och röd om ögonen eftersom han har gråtit. I bakgrunden av 

biktrummet ser man hur de manliga deltagarna fortfarande kramas och sätter händerna över 

ansiktet. Därefter ser man hur de återigen sitter på sängen och säger att de kommer sakna 

varandra. Han partner syns fortfarande inte till i rummet, ingen nämner henne heller, varken 

han eller de andra två männen. Han säger att de två ska hålla ihop oavsett vad som än händer 
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inne på hotellet samtidigt som de torkar sina tårar. De kramas återigen och han säger att all 

kommer bli bra, därefter ger han dem båda en varsin puss på pannan och säger att de ska 

släppa allt och försöka njuta av sista dagen ihop. Han lämnar nöjd rummet med en handduk i 

handen medan de andra två männen blir ensamma kvar i rummet sittandes på sängen och ser 

dystra ut. Senare får man se hans partner i toalettspegeln, hon står med solglasögon på sig och 

håller händerna över munnen samtidigt som hon gråter och andas tungt.  

 

Konnotation 

Denna scen inleds med att deltagarna befinner sig i loungen, de ser smått slitna ut, 

förmodligen av solen och nattens festande. Vid brevets inkomst syns lycka och nyfikenhet i 

deltagarnas ögon, det var som att de väntade på brevet för att något skulle hända inne på 

hotellet. De blev dock besvikna över brevets innehåll. Man ser att de tre manliga deltagarna 

som står i farozonen är mest ledsna över det, de är ledsna och rädda för att själva åka ut, 

samtidigt som de inte vill förlora sin närmaste vän inne på hotellet. När deltagarna diskuterar 

spelets regler kan vi tolka detta som att deltagarna var beredda på något skulle hända, men att 

produktionen vände på det hela. De känner sig inte trygga inne på hotellet. Männen fortsätter 

diskutera detta samt brevets innehåll och vad som kan hända medan deras kvinnliga partners 

sitter och är ledsna. Åker deras partner ut blir det problematiskt för dem i framtiden också. 

Syftet med Paradise Hotel är trots allt att stå vid en partner till slutet.  

 

Uppe i rummet står den kvinnliga deltagaren tyst med sin manliga partner. Han säger åt henne 

vad hon ska göra och hon verkar inte ha något att säga emot det. Hon känner att förmodligen 

att hon ändå inte har någon möjlighet att påverka det han precis kommer säga. Här ser vi den 

manliga dominansen och kvinnans underordning som Yvonne Hirdman (2001) beskriver i sin 

teori om genussystemet. Hon beskriver även det osynliga kontraktet som finns mellan könen. 

Detta kontrakt innehåller regler om hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra i 

offentliga och privata miljöer. Det kan relateras till diskussionen som detta par har, mannen 

säger hur det ska gå till samtidigt som kvinnan inte har någon rätt att kommentera det. Att hon 

senare lämnar rummet visar ytterligare hur underordnad hon är i detta fall. När de manliga 

deltagarna får höra nyheten om att han självmant lämnar hotellet bryter de ihop till tårar. 

Detta kan tolkas på två sätt, det ena är att han lämnar hotellet på detta vis eftersom han då 

lämnar spelet med huvudet högt. Den andra tolkningen är att han är godhjärtad och vill låta 

sina vänner vara kvar. Det tittarna får ta del av i denna scen är något som Herz & Johansson 

beskriver i deras maskulinitetsteori som något ovanligt för män eftersom känslor är 

förknippade med det kvinnliga könet. De beskriver hur män har svårt för att tala om sina 

känslor och att det inte heller är manligt att visa känslor. Scenen visar oss det motsatta, de 

manliga deltagarna står och kramas i grupp, de pussas och säger att de älskar varandra. De 

beskriver sin vänskapsrelation som något ärligt och odödligt, som även ska bevaras i det 

privata livet utanför hotellet. Man får intrycket av att männen inte var beredda på att finna så 

goda vänner inne på hotellet, utan kom dit för att spela spelet från början.  
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5.3 Männens utseende  
Avsnitt 1:  

Avsnittets handling (denotation) 

I avsnitt 1 möts de manliga och kvinnliga deltagarna för första gången. Deltagarna anländer 

med två bilar till hotellet i Mexiko. Solen skiner och det är varmt. Under tiden som de sitter i 

bilen, pratar deltagarna i bakgrunden om hur höga förväntningar de har på vistelsen på 

hotellet och hur samspelet mellan varandra kommer utvecklas. Varje deltagare får ge en 

presentation av sig själv, vad de heter och hur den är som person. Eftersom denna säsong 

handlar om att hitta kärleken berättar deltagarna om vad de söker hos en partner och hur 

denne partner ska se ut. De kvinnliga deltagarna är de första som kliver ur bilen framför 

hotellets portar och väntar ivrigt på att se hur årets manliga deltagare ser ut. Kameran filmar 

kvinnorna på ett långt avstånd och visar att de är iklädda i korta klänningar, har på sig 

högklackade skor och är väldigt sminkade. När männen kliver ur bilarna har de på sig shorts, 

tre stycken har på sig skjorta, en har en röd pikétröja och en annan har ett vitt linne. 

Kvinnornas ansiktsuttryck visar besvikelse, de filmas på nära håll och deras första reaktion är 

direkt ”Åh nej” och ”Vad är detta?”. En av de kvinnliga deltagarna säger att ”Vi trodde de 

skulle komma ut värsta hunkarna liksom” och en annan ”Jag vill ha riktiga män, men de här 

är små pojkar”. Deltagarna hälsar på varandra och får varsin välkomstdrink innan de går in 

på hotellet. Samtalen flyter på och deltagarna lär känna varandra genom att ställa frågor.  

Deltagarna går ibland iväg två och två eller fler och diskuterar om varandra och vad man fick 

för första intryck om varje deltagare. Nere vid poolen står tre kvinnliga deltagare, med havet 

som bakgrund i bilden, och diskuterar om de manliga deltagarna. En av kvinnorna frågar vad 

de andra tyckte om männen och får till svar ”[..] är så besviken så det går inte att förklara” 

och ”Jag höll på att börja gråta när dem kom in”. Förväntningarna på de manliga deltagarna 

var inte riktigt som kvinnorna hade hoppats på. En av dem förklarar att hon hade förväntat sig 

långa, brunetter med stora biceps och som skulle vara runt 25-26 år gamla. Vi citerar ”Alltså 

ingen pojke som springer omkring, utan en man”. De andra två instämmer och menar att 

killarna som är på hotellet ser man hellre som vänner och ingenting mer.  

 

Konnotation  

I denna scen handlar det mycket om första intrycket av varandra och deltagarnas utseende. 

Tjejerna har förvandlat sina kroppar till, vad Björk (1996) kallar för den ”kvinnliga kroppen”. 

De har med stor möda och omsorg lagt ner tid på att se bra ut inför den första träffen för att ge 

männen ett bra första intryck och imponera på dem. Tjejerna har med andra ord klätt sig efter 

den idealbilden som mannen vill att kvinnan ska se ut som.  

Männen däremot gav inget bra första intryck alls. Reaktionerna från de kvinnliga deltagarna 

uppfattas som att männen inte ser ut som den idealbilden som Herz & Johansson (2011) 

förklarar om hur en man ska se ut. De manliga deltagarnas utseende är inte förknippat med 

hur en typisk maskulin kropp ska se ut då männen inte har tatueringar, inte är stora och starka 

och är korta. Då killarna anses vara ”små pojkar” förstår man att de inte ses vara manliga av 

sig.  

 



26 
 

5.4 Kvinnlig dominans 

Avsnitt 33 +42  

Avsnittets handling (denotation) 

Deltagarna vaknar upp till en ny dag på hotellet och samlas vid bordet för att äta frukost. Efter 

frukosten ligger vissa i soffan och pratar, medan andra ligger och solar vid poolen och tar det 

lugnt. Ikväll hålls en parceremonin och det är mycket taktik som pratas mellan deltagarna om 

vem som ska ställa sig hos vem och vem som kommer att få åka hem. De flesta samtalen sker 

inne på olika rum på hotellet eller vid poolen klädda i sina badkläder. I en scen befinner sig en 

kvinnlig och en manlig deltagare inne i ett rum och diskuterar hur de ska skicka ut en annan 

manlig deltagare. Vi citerar den manliga deltagaren ”Jag tänker ställa mig bakom dig. Så 

tänker vi köra schack matt om han hamnar bakom dig och mig”, hennes respons är ”Jag 

lovar Ervin att jag kommer välja dig”. Deltagarna kramar om varandra och går sedan till 

poolen för att ansluta sig till de andra. Spänningen inne på hotellet innan parceremonin är 

spänd och det är mycket taktik som pågår. I annan scen befinner sig en kvinnlig deltagare på 

balkongen med en manlig deltagare, han är en av dem som de andra deltagarna vill få ut. De 

pratar och han vill försäkra sig om att hon kommer välja honom i parceremoni, hon svarar då 

”Jag skulle välja dig alla dagar i veckan”. Den kvinnliga deltagaren säger sedan i 

biktrummet ”Allt går verkligen enligt my plans”. Den kvinnliga deltagaren ljuger för den 

manliga deltagaren eftersom hon egentligen har tänkt skicka hem honom. När parceremonin 

äger rum kommer alla deltagare in på ett led. De kvinnliga deltagarna är sminkade, de flesta 

har klänning på sig och går i högklackade skor. De manliga deltagarna har jeans och skjorta 

till det, någon enstaka har kavaj. Båda männen känner sig säkra hos den kvinnliga deltagaren 

när hon ska göra sitt val. Hon motiverar sitt beslut och väljer att skicka hem den manliga 

deltagaren som även resten av hotellets deltagare också vill skicka hem. Efter parceremonin 

samlas resterande deltagare på hotellet igen för att festa, dansa och dricka drinkar. 

Stämningen verkar glad, alla har kul och känner sig tillfredsställda med hur parceremonin 

slutade.  

 

Konnotation  

Det byggs mycket strategier och planer om hur deltagarna ska få ut en specifik manlig 

deltagare, eftersom han anses vara en stark spelare och inte går att lita på då han spelar spelet 

för sin egenvinningsskull. I parceremonin är det en kvinnlig deltagare som ska ta beslutet att 

skicka hem en av de manliga deltagarna som står bakom henne. Med andra ord kan man säga 

att hon har makten. Det är tydligt att många av hotellets deltagare hoppas på att en specifik 

manlig deltagare ska få lämna hotellet, de hoppas att hon tar rätt beslut. När hon senare tagit 

det beslutet och skickat hem honom syns uttryck som leenden och triumf visas i kameran när 

den kvinnliga deltagaren har gjort det och säger att hon ”Ser mig som den starkaste spelaren 

för jag lyckades få ut den starkaste spelaren”. Den kvinnliga deltagaren spelar ett dubbelspel, 

hon manipulerar och ljuger. Till skillnad från vad Hirdman (2001) skriver att genus handlar 

om, att kvinnan är underordnad mannen och att han är normen, ser vi att den kvinnliga 

deltagaren istället besitter egenskaper som är typiskt maskulina i den meningen att kvinnan är 

förnuftig och beslutsam.  
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6 Resultatsammanfattning  

I detta kapitel presenteras en kortare sammanfattning av ovanstående analys. Vi kommer att 

redovisa vår frågeställning som lyder: hur konstrueras maskulinitet och femininitet i TV-

programmet Paradise Hotel, detta görs utifrån våra teman för att underlätta läsningen.  

6.1 Mäns och kvinnors sexualitet 

Här tyder det på en ojämn könsordning. Enligt Herz & Johansson är det mer acceptabelt för 

mannen att ha många sexuella relationer och att han, i jämförelse med kvinnan, har en väldigt 

aktiv sexualitet och är mer dominant. En man som har en svår partner tror att han kommer få 

ha sex med henne oavsett. Mannen ser det nästan som ett krav på henne eftersom han har 

behov att tillfredsställa. Intressant är det att den kvinnliga deltagaren som har haft runt trettio 

sexpartners ser sig själv som en slampa. Hon verkar vara medveten om den feminina normen 

om att kvinnor inte får ha många sexpartners och ska vara, precis som Herz & Johansson 

säger, mer passiva i denna fråga. Det unika i denna scen är att en av männen inte tycker det är 

konstigt att hon har haft runt trettio sexpartners. Att han lyfter fram detta som ett accepterat 

beteende visar oss att man har börjat tänja lite på normerna. Utifrån Hirdmans teori kan man 

säga att det verkar ha blivit mer accepterat att ha fler sexuella relationer, samtidigt som 

männen inte ser lika negativt på det nu som förr. I denna fråga är kvinnan inte lika 

underordnad som hon var tidigare.  

 

6.2 Känslor och vänskap  

I denna scen får vi fram två resultat till vår forskningsfråga. Det ena resultatet handlar om 

kvinnans underordning. Vi ser i scenen att kvinnan är underordnad precis som Hirdmans teori 

säger att det ser ut i samhället. I scenen vågar hon inte stå på sig och säga emot. Hon vågar 

inte säga att hennes partner ska stanna och att någon annan av de manliga deltagarna kan åka 

hem istället för hennes egna partner. Han sätter sig själv först och åker hem frivilligt samtidigt 

som han struntar i hur hans partner ska klara sig inne på hotellet utan någon vid hennes sida. 

Det andra resultatet vi fann i denna scen var att männen vågar och vill visa sina känslor inne 

på hotellet. De gråter framför varandra eftersom de vet att saknaden av ens vänner kommer bli 

stor. Att de är känslosamma tillhör inte den manliga normen som Herz & Johansson beskriver 

då de ska ses som tuffa, dominerande och självständiga.  

 

6.3 Mäns utseende  

Utseende är en viktig komponent inom maskulinitet och femininitet. Eftersom mannen är 

normen och högst i hierarkin konstrueras han med en stark kropp med stora muskler vidare är 

han mån om sitt utseende samt har ett bra självförtroende. Enligt Herz & Johansson (2011) är 

heterosexualitet och maskulinitet hårt bundna till varandra. En man som inte ses som 

heterosexuell är inte manlig av sig.  Det intressanta är att vi redan här kan förstå att det finns 

en mall för hur mannen borde se ut på Paradise Hotel och att det är den standarden som de 

manliga deltagarna inte uppnår. För de kvinnliga deltagarna är egenskaper såsom ”långa, 

brunetter med stora biceps” något som mannen ska efterlikna och det saknar kvinnorna hos 
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de manliga deltagarna. När de manliga deltagarna klassas som pojkar istället för män får man 

intrycket av att männen är feminina eller har outvecklade egenskaper som kvinnorna letar 

efter.  

 

6.4 Kvinnlig dominans  

I avsnitt 33 visar den kvinnliga deltagaren att hon har samma möjlighet att påverka spelet som 

männen. Man kan se att detta relaterar till det genuskontrakt som Hirdman (2001) talar om 

som är förhandlingsbart och kan utmanas. Att kvinnor kan manipulera och ta de beslut som 

passar bäst för dem och gynnar dem i slutändan påvisar att kvinnan inte längre är underordnad 

mannen. I detta avsnitt får vi se hur kvinnan bryter mot den kvinnliga normen som känslosam 

och omtänksam. Istället visar den kvinnliga deltagaren en form av dominans och är 

känslokall, en egenskap som inte anses vara kvinnlig. 

 

I avsnitt 42 kan den kvinnliga deltagarens uttalande ses som en maktutövning där hon gör 

motstånd mot den manliga deltagarens dominans och viljan att försöka få ut någon hon tycker 

om. Hon tar kontroll över sin framställning och påvisar att hon inte tänker låta sig påverkas av 

vad någon annan deltagare vill och tänker. Det motståndet hon gör mot den manliga 

dominansen kan i slutändan resultera i att hon blir exkluderad från de andra inne på hotellet, 

detta då man inte förstår hur hon kan göra så mot andra. Den kvinnliga deltagaren visar 

egenskaper såsom styrka och självständighet genom att hon i slutändan tar det slutgiltiga 

beslutet, något som Herz & Johansson (2011) beskriver är typiska manliga egenskaper. 

 

7 Diskussion  

Detta är studiens sista kapitel. Här kommer resultatet att diskuteras i relation till syfte och 

frågeställning. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt i relation 

till de genusteorier vi har arbetat med. Studien avslutas med förslag på framtida forskning 

och avslutande reflektioner om arbetet. 

7.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

Diskussionen kommer att börja med en återkoppling till studiens syfte och frågeställning. 

Studiens syfte var att skapa en förståelse om deltagarna inne på Paradise Hotel utifrån ett 

genusperspektiv, vilket vi författare anser har uppnåtts. Frågeställningen till studien var: Hur 

konstrueras maskulinitet och femininitet i TV-programmet Paradise Hotel? 

I vår studie framkommer det att männen inne på Paradise Hotel har en hög sexdrift som de 

anser måste bli tillfredsställd. Förväntningar på denna tillfredsställelse kan även komma i 

samband med att de delar rum med det motsatta könet. Männen förväntar sig i princip att de 

ska få ha sex när de är i behov av det. Samtidigt som kvinnorna skambeläggs för antalet 

sexpartners de har haft, vilket de inte borde eftersom männen på Paradise Hotel vill ha fysisk 

kontakt med dem. Det vi tycker är intressant är den manliga deltagarens respons när den 

kvinnliga deltagaren berättar hur många sexuella relationer hon har haft. Istället för att ge 



29 
 

henne en stämpel uppmuntras hennes beteende vilket kan tolkas som att det är ett acceptabelt 

beteende men även normutmanade eftersom kvinnor inte ska vara lika aktiva som män i 

denna fråga. Vi anser att detta är ett positivt uttryck, då det kan ge tittare, främst män, en 

förståelse av att antalet sexuella relationer inte ska spela någon roll beroende på kön. Vi 

upplever även att hon försvarar sig och inte alls tycker sin siffra är speciellt hög. Hennes 

försvar visar att hon ifrågasätter den sexuella normen. Det är upp till och var en hur man vill 

göra och det borde inte påverka någon negativt. Detta resultat kan ses som en förändring av 

den socialt konstruerade kvinnan. 

Eftersom det inte är en manlig egenskap att visa känslor, som sårbarhet och tårar, är det 

intressant att männen i årets säsong av Paradise Hotel är väldigt emotionella. Känslorna 

uppstod främst i samband med när en deltagare av samma kön var tvungen att lämna hotellet. 

Det hade då utvecklats en stark vänskap mellan de manliga deltagarna. Männen påvisar att det 

är accepterat för dem att visa känslor eftersom dem gör det offentligt i TV. Det blir således ett 

socialt accepterat beteende. Mannen brukar oftast ses som den starka när han kan visa sina 

känslor öppet medan kvinnan uppfattas som dryg eftersom det ligger i hennes natur att vara 

känslig och emotionell. I avsnittet får vi ta del av deras konversation då den manliga 

deltagaren säger att han inte orkar vara kvar på hotellet längre eftersom han inte längre trivs. 

Vi kan tänka oss att han möjligtvis har levt sig in i rollen som Paradise Hotel-spelare och att 

det i princip gjort honom galen då han inte kan hantera sina känslor vid det här laget. Det han 

har upplevt inne på hotellet var något som han inte var beredd på. Han kanske enbart sökte till 

programmet för att få spela spelet och vinna men blev istället kär eller påverkad av sina nära 

vänner. 

Det som kunde urskiljas i resultatet var att utseendet spelar en stor roll hos deltagarna i 

programmet, båda könen vill ha en partner som ser bra ut. Medan männen var väldigt nöjda 

med hur de kvinnliga deltagarna såg ut på Paradise Hotel var kvinnorna besvikna på männen. 

Enligt dem var inte männen tillräckligt maskulina för deras smak. Männen ansågs vara som 

små pojkar, omogna och inga riktiga män med muskler, tvättbräda och tatueringar. Det kan 

tolkas som att kvinnorna ansåg att männen var outvecklade och istället för att vara den typiska 

idealbilden för hur en man ska se ut. Männen sågs mer som feminina än maskulina. 

Kvinnornas negativa kommentarer om hur de manliga deltagarna såg ut kan ge en antydan till 

att de redan hade förutfattade meningar om hur de manliga deltagarna skulle se ut. Detta på 

grund av att kvinnorna har sett tidigare säsonger av programmet. Paradise Hotel har alltid haft 

en stereotyp av hur de manliga och kvinnliga deltagarna ska se ut. Männen ska oftast ha 

muskler och tatueringar medan en kvinna ska vara smal och ha fina kvinnliga former. Tyvärr 

ser de kvinnliga deltagarna endast det som syns på utsidan och inte det viktigaste som finns på 

männens insida när de kommenterar deras utseende i detta avsnitt. Det är inte utsidan som 

visar hur en man beter sig och vad han har för värderingar om till exempel partnerskap vilket 

är det viktigaste inne på hotellet. En person måste lära kännas innan den döms efter sitt yttre. 

I resultatet ser vi även hur de kvinnliga deltagarna dominerar och påverkar andra deltagare 

inne på Paradise Hotel. Kvinnorna står på sig och faller inte för grupptryck när övriga 

deltagare försöker påverka deras beslut vid exempelvis parceremonier. De vågar säga emot de 

manliga deltagarna. Kvinnorna ljuger och försöker manipulera männen för att spela spelet 
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utifrån vad de tror är det bästa alternativet för dem själva. Detta tror vi främst beror på 

tidigare säsonger av Paradise Hotel. Vi anser att kvinnorna blir starkare för varje år efter att de 

sett hur deltagare behandlats i tidigare säsonger. De har sett hur olika scenarier slutat och hur 

andra deltagare har hanterat dem, vilket kvinnorna sedan plockar med sig i bagaget till 

Mexiko för att inte själva utsätta sig för någon liknande situation och riskera att åka ut.  

7.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

I kapitlet om analys och resultat redogjorde vi för resultatet utifrån fyra olika teman. De 

kommer att redovisas i samma ordning i detta kapitel, förutom att vi nu kommer diskutera de 

mer utifrån våra vetenskapliga artiklar vi har funnit.  

Det första temat handlade om deltagarnas sexualitet. Resultatet visade att männen har stark 

dominans inom detta område och ser sex som något givet inne på hotellet. Som vi tidigare 

nämnt i studien har Herz & Johansson beskrivit i sin teori hur män är sexuellt aktiva medan 

kvinnor är passiva. Skulle männen få möjligheten att ha sex inne på hotellet hade de inte 

tackat nej, medan kvinnorna tar avstånd eftersom det saknas känslor i relationen. Männen 

talar om sex öppet i programmet och skäms inte över det. Vi kan relatera detta beteende till 

Galdi, Maass & Cadinus studie om sexuell objektifiering på TV (2014). De säger att männen 

påverkas av sådant som visas på TV. När något visas på TV så ses det även som en godkänd 

norm och den tas efter av sina tittare. Galdi, et al, skriver även hur olika musikvideor, 

våldsamma spel och socialt umgänge kan påverka mäns syn och beteende gentemot kvinnor. 

Det främsta som Galdi, et al poängterar i sin artikel är att TV och media påverkar synen på 

kvinnor. Bygger männen upp en skev syn på kvinnor upp, kan det i sin tur uppmuntra männen 

till att vara respektlösa mot kvinnorna. Vi anser att denna artikel är relevant då vi kan tänka 

oss att männen i årets Paradise Hotel har sett och påverkats av tidigare säsonger av 

programmet. I tidigare säsonger kan de bland annat ha sett att de kvinnliga deltagarna inte vill 

ha någon fysisk kontakt med sin partner de första nätterna men att alkoholintag och lite tjat 

kan få henne att närma sig honom. Det visas tydligt en ojämn könsordning när det talas om 

ämnet sex inne på Paradise Hotel. Män vill ha en fysisk partner och är hon inte med på 

mannens villkor byts hon ut mot en annan kvinna. Har en man många sexuella relationer 

erhåller han kommenterar som "respektabel". Mannen får på så sätt en hög social status och 

blir någon man försöker efterlikna. Samma situation gäller inte för kvinnan. En kvinna som 

har många sexuella relationer, allt från 1 till 100, blir oftast hånad och får smeknamn som 

“slampa” och “hora”. Det kan även förekomma kommentarer som att “hon är för desperat”. 

Män erhåller pluspoäng ju fler de har sexuella relationer med. 

Det andra temat som redovisades i resultatet hade att göra med mäns känslor och vänskap. 

Det vi fann i resultatet var att männen bröt mot den maskulina norm som råder i samhället. 

Männen visar sympati och gråter för varandra. De fäller kommentarer som “jag älskar dig” till 

andra manliga deltagare eller “jag kommer sakna honom”. Sharon påvisar i sin studie från 

2003 att männen har sidor som är känsliga. Hon menar att det börjar ske en utjämning bland 

könen och vi kan inte annat än att hålla med henne efter det vi sett i våra avsnitt. Även Ganetz 

(2003) har genomfört en studie som påvisar samma sak, hon skriver om att gråtande män kan 

vara en ny typ av maskulinitet. Både Sharon och Ganetz skriver i sina studier att de ser detta 

som något unikt av producenten. Producenten kan välja att klippa bort scener som de anser 
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vara olämpliga eller onödiga, men de valde ändå att ha kvar dessa scener i programmen. Vi 

tror inte producenten har valt att vinkla avsnitten för att framställa våra män som mer 

känsliga. Vi vill istället tro att denna norm har förändrats i samhället och att männen har blivit 

mjukare. 

I det tredje temat diskuteras ämnet utseende, som var en av de viktiga egenskaperna hos 

deltagarna på Paradise Hotel. Männen levde inte upp till kvinnornas förväntningar och 

förhoppningar om hur de skulle se ut. Vi skulle vilja påstå att kvinnorna hade en mall för hur 

stereotypen av en man ska se ut på hotellet. I relation till Zemach & Cohen (1986) tror vi att 

kvinnorna har blivit påverkade av det de sett från tidigare säsonger och att det har tillämpats i 

den sociala verkligheten om att det är så en man ska se ut. Det utseende av en man som visas 

på TV antas då som en verklighet eftersom det presenteras på skärmen. Denna likhet kan vi 

även se i Finger, Unz & Schwab studie som menar att olika typer av TV-program kan ha en 

stor påverkan på människans attityder. Vi anser att när de kvinnliga deltagarna har tittat på 

tidigare säsonger har de tagit åt sig av de utseenden som männen har haft och det har förstärkt 

deras tankesätt kring manlig stereotyp. 

Det sista temat handlar om kvinnors dominans. Kvinnor är socialt konstruerade utifrån det 

mansdominerande samhället att de är svaga i jämförelse med mannen och låter sig bli 

påverkade då mannen i slutändan anses vara den som tar det slutgiltiga beslutet. Kvinnorna på 

Paradise Hotel erhåller inte de typiska kvinnliga egenskaperna utan de manliga egenskaperna 

vilket vi anser är intressant och normbrytande. Precis som Cheung & Sung (2013) menar, 

utmanar den dominerande kvinnan den manliga diskursen. McDowell & Schaffner (2011) 

argumenterar för att kvinnor vill väcka ilska hos männen genom att förolämpa dem Vi ser en 

koppling till detta, då en av de kvinnliga deltagarna manipulerade en manlig deltagare och 

ljög för honom om att hon skulle välja honom som partner men istället skickade hon hem 

honom. I de analyserade avsnitten tar de kvinnliga deltagarna beslut som de anser kommer 

gynna dem själva. Kvinnorna vågar stå på sig och komma med motargument, vilket inte anses 

vara en typisk kvinnlig egenskap. Zemach & Cohen (1986) talar i sin studie om att kvinnan är 

en given och svag individ i jämförelse med mannen som är självständig och aggressiv. För oss 

visar kvinnorna i Paradise Hotel en motsats till detta då de är självsäkra. Glascock påvisar i 

sin studie att män och kvinnor visar verbal aggression beroende på vilken typ av genre TV-

serien har. Även om man inte riktigt kan kategorisera vilken typ av genre Paradise Hotel 

tillhör, visar de kvinnliga deltagarna extremt mycket verbal aggression. Detta sker främst i 

samband när männen försöker övertala kvinnorna att göra något som de egentligen inte vill. 

Paradise Hotel kan ses som ett eget litet samhälle där maskulinitet och femininitet konstrueras 

efter deltagarnas personligheter och värderingar. Normerna bryts inne på hotellet men vi vet 

inte om deltagarna lever efter samma normer och värderingar när kamerorna är avstängda och 

när de är hemma i Sverige. Vi anser att det kan finnas en stark koppling mellan vad som visas 

på TV och beteendet inne på Paradise Hotel.   

7.3 Resultat i förhållande till teori 

Utifrån våra teorier kunde ett resultat nås där en förståelse skapades om hur maskulinitet och 

femininitet konstrueras i programmet. I relation till teorierna som handlar om genus, 
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maskulinitet och femininitet kan en skillnad ses på vad som står skrivet i teorierna med 

resultatet vi fick fram i studien. I teorierna står det skrivet hur könen är socialt konstruerade 

på ett visst sätt, men i Paradise Hotel följs inte dessa normer och ibland visas till och med 

motsatsen, där framställs könsnormerna på ett annat vis.  

Vi ser likheter i alla våra teoriers beskrivningar om de olika könen med hur deltagarna på 

Paradise Hotel beter sig. Vi har i avsnitten sett att männen är överordnade och dominerande i 

och med att de försöker påverka dem övriga manliga deltagarna men också dem kvinnliga, 

precis som Hirdman och Connells teorier anser att det är. Denna norm utmanas då kvinnliga 

deltagare står på sig och spelar spelet inne på hotellet utifrån deras egna tankar, vilja och deras 

egna taktik. De låter sig inte manipuleras och påverkas av andra deltagare. Flera andra 

likheter som har framkommit med teoriernas beskrivning om könen är hur kvinnorna är måna 

om sitt utseende, men också att de har målat upp en maskulin bild över deras förväntningar av 

de manliga deltagarna som Herz & Johansson beskriver att mannen ska efterlikna. När de 

kvinnliga deltagarna möter dem manliga deltagare för första gången och blir de besvikna 

eftersom deras förväntningar var höga.   

Utöver detta har vi även upplevt att teorierna inte alltid har stämt överens med det som 

analyserats i avsnitten. Vad gäller frågan om sex och mäns emotionella känslor som också 

framkommer i Herz & Johanssons teori ser vi att deltagarna på Paradise Hotel bryter mot 

dessa givna könsnormer. I årets säsong framkommer det att även kvinnor får ha fler sexuella 

relationer och att detta inte ses som något avvikande. Samtidigt som männen är känsliga och 

gråter i avsnitten när de blir sårade av olika anledningar. Vi upplever att könsklyftan över hur 

de olika könen ska bete sig har minimerats och att samhället har blivit mer jämställt. Det 

verkar vara accepterat för kvinnor att vara dominanta, ha fler sexuella relationer precis som 

det är accepterat för männen att ha. Därför anser vi att våra teorier är gammalmodiga och 

borde moderniseras något. Butlers beskrivelse över hur den biologiska kvinnan formas utifrån 

den mansdominerade kulturen som råder i samhället är också något vi vill lyfta fram. Vi anser 

att kvinnan inte längre enbart formas utifrån mannen utan även andra kvinnor, speciellt inne 

på Paradise Hotel där vi tror att tidigare säsonger har en stor påverkan.  

Vi är även medvetna om att det kan finnas bakomliggande faktorer till hur deltagarna 

framställs i programmet, trots diskussionen ovan. Ett avsnitt av Paradise Hotel är mellan 

femtio till sextio minuter långt, varav det som visas på TV är tre avsnitt i veckan, som ska 

motsvara en hel vecka i Mexiko. Producenterna redigerar och klipper avsnitt utifrån det de 

tror att tittarna vill se. Produktionen visar säkerligen hellre ett dramatiskt bråk mellan 

deltagarna eller hur de festar än att visa hur de ligger vid poolen och pratar om politik och sin 

tidigare skolgång i trettio minuter av avsnittet. De har även möjlighet att vinkla en scen eller 

händelse till något de anser är viktigt eller vill visa tittarna. Kan det möjligtvis vara så att de 

till och med redigerar avsnitt så att de blir mer utmanande och normbrytande?   

7.4 Framtida studier 

Eftersom TV-programmet Paradise Hotel utvecklas och blir större för varje år anser vi att det 

finns stora möjligheter för framtida forskning. Paradise Hotel är inte enbart ett program som 

spelas in i Mexiko, nu är även Studio Paradise en del av programmet samt Paradise Hotel 
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Förspelet. För framtida forskning kan djupintervjuer göras med tidigare deltagare av 

programmet för att se om de kan stå för det de har sagt och gjort inne på Paradise Hotel. Man 

kan även jämföra deras värderingar utanför huset med de värderingar de hade i programmet. 

Inom genusforskning vore det även intressant att göra en jämförande studie där man jämför 

den första säsongen med den senaste säsongen och granskar det som sagts och gjorts. Genom 

att göra detta kan resultatet visa hur könen konstrueras, om de såg annorlunda ut för sju 

säsonger sedan eller om de stämmer med dagens normer. Vi är även medvetna om att 

producenten och regissören spelar stor roll inom dokusåpor och kan vinkla innehållet hur de 

vill. Därför kan man göra en studie för att ta reda på hur mycket av programmet som är 

regisserat och vad det är man egentligen vill få fram till tittarna.  Ytterligare ett förslag på 

framtida forskning om genus i Paradise Hotel kan vara att studera Förspelet, för att se hur 

stereotyperna ser ut hos de som ansvarar för programmet och vilka villkor det finns för att bli 

kallad till detta program. Utan att vara allt för kritiska anser vi att genusteorierna kan 

utvecklas, eftersom det socialt konstruerade könet har förändrats idag och ser annorlunda ut i 

samhället. Vissa manliga egenskaper har tillämpats hos kvinnan och vice versa. Ska vi kunna 

uppnå ett mer jämlikt samhälle borde våra teorier moderniseras för framtida forskning inom 

detta ämne.  

7.5 Avslutande reflektioner 

I denna studie har vi erhållit en större kunskap och förståelse om de manliga och kvinnliga 

normer som råder i samhället. Vårt resultat har visat oss att det teorierna säger om hur 

maskulinitet och femininitet är socialt konstruerat inte alltid stämmer, främst inte inne på 

Paradise Hotel. Under arbetets gång har vi diskuterat detta ämne, bland annat vad det är som 

kan ha påverkat normbrytningen. Frågan är vad det är som lockar folk att söka till 

programmet, är det känslan av att vara på semester i tre månader eller kan det vara känslan av 

det fria livet inne på Paradise Hotel.   
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