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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur karaktärer gestaltas i två olika reality-

serier. I teorin utgår vi från stereotyper, representation, genus och härskartekniker. Den metoden 

som används är frågor som vi utformat utifrån Jens Eders karaktärsklocka. Vi har analyserat två 

karaktärer från Robinson och två karaktärer från Paradise Hotel. Resultatet av undersökningen 

visar på att karaktärerna från Paradise Hotel ges lite utrymme till att utvecklas som karaktärer 

och hamnar i stereotypiska fack. I Robinson hamnar karaktärerna tidigt i stereotypiska fack men 

ges mer utrymme till att utvecklas bortom den första stereotypiska framställningen.   
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1. Inledning 
Vad är det som avgör hur vi skildrar människor i våra tv-program? Vilken makt finns hos 

produktionsbolagen i skapandet av dessa program? Ordet reality-tv direktöversatt till svenska 

betyder verklighets-tv. Termen ger sken av att det är verkligheten som speglas, men vilken bild 

av verkligheten, av människor, ger egentligen reality-tv? Vad är verkligt? Vem syns och i vilket 

syfte?  Bör vi betrakta de som medverkar som personer hämtade ur verkligheten eller som 

karaktärer i en fiktiv berättelse? Tanken med denna uppsats är att undersöka just det. 

 

Reality-tv innebär att ett produktionsbolag under en längre tid filmar en grupp människor under 

speciella förhållanden. Det är en populär genre av tv-program som fyller tv-tablåerna och även 

Video on Demand-tjänster som Netflix, TV4 Play, Viaplay och SVT Play. Personerna i 

programmet är inte anställda som skådespelare och har inget manus som de måste följa utan 

medverkar i funktion av “att vara sig själva”. Dessa program skapar ofta debatter och 

diskussioner i samhället, inte bara inom media och sociala medier, utan också av deltagarna 

själva som blivit upprörda över hur de framställs i programmen. En deltagare från reality-

programmet Paradise Hotel uttryckte sin synpunkt i en intervju: 

 

[...] jag är en ihopklippt person, jag är inte den personen ni ser i programmet. Det är ett tv-

program och de gör allt dåligt för oss för att det ska bli bra för er… alltså, de underhåller er. 

[...] dom tar till exempel bara med när jag skriker, men klipper bort när vi innan det har bråkat i 

20 minuter. Alltså ser publiken bara när jag skriker och tänker att jag är dum i huvudet. [...] De 

väljer ju ut någon som ska vara den roliga, någon ska vara den som smyger omkring och jag 

har blivit den som skriker och har damp.1  

 

Deltagaren syftar på programmets framställning av hur hen är som person och hur produktionen 

har redigerat det inspelade materialet för att framställa personen på ett visst sätt. Som den 

intervjuade själv säger görs det troligtvis för att skapa mer dramatik och underhållning i 

programmet. Hur personer gestaltas i reality-program och görs till karaktärer utifrån stereotyper 

är just undersökningsobjektet i denna uppsats. Vanligtvis får deltagare med starkare utstrålning 

än andra samt är mer utåtriktade och mer extrema i deras personlighet en större roll i 

programmet. Dessa personer får också ofta mer tv-tid än andra deltagare i programmet. 

 

 
1 Isabelle Hultén & Emil Lundberg, Hur verklig är reality-tv? En studie kring dokusåpan Paradise Hotel 

utifrån deltagarnas perspektiv, kandidatuppsats, (Jönköping: Jönköpings Högskola, 2010), s. 20. 
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I vissa reality-serier kan man se att de medverkande i programmen blir gestaltade på ett 

stereotypiskt vis, som t.ex. “den roliga” och den “som smyger”.2 En stereotyp är en ensidig 

skildring och kan bland annat utgå från genus – dvs. hur en kille och tjej “bör” vara. Paradise 

Hotel bygger på en heterosexuell norm där singlar väljer varandra för att parvis ta sig vidare i 

tävlingen för att kunna vinna en prissumma. Robinson handlar om att deltagarna ska “överleva” 

på en öde ö och genom tävlingar och utröstningar vinna pengar. I Paradise Hotel finns en tydlig 

uppdelning mellan kvinnliga och manliga deltagare. I Robinson är det vid första anblick inte lika 

självklart - men hur ser gestaltningen av män och kvinnor i dessa program ut egentligen? I den 

här uppsatsen kommer vi att undersöka dessa två reality-serier och jämföra dem med varandra. 

 

I den här uppsatsen görs det en avgränsning mellan begreppen deltagare och karaktär. 

Definitionen av ordet deltagare är i det här fallet människan som medverkar i programmet. Ordet 

Karaktär används för att referera till hur personen framställs i programmet. Med karaktär 

hänvisar uppsatsen till det som produktionsbolaget väljer att göra med det inspelade materialet av 

deltagaren, alltså hur produktionsbolaget har valt att klippa scenerna, vad de väljer att visa (eller 

inte visa) av deltagarna och hur det vinklas i den färdiga slutprodukten som tillgängliggjorts för 

offentligheten. I och med att vi själva är medieproducenter och film- och tv-studenter vet vi att 

det ofta är enkelt att manipulera och vinkla människors medverkan i olika situationer. Vi kommer 

därför att använda ordet karaktärer när vi hänvisar till deras medverkan i programmen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur deltagarna representeras som karaktärer inom Paradise Hotel och 

Robinson för att undersöka tv-produktioners makt i framställningen av dessa. Uppsatsens uppgift 

är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan hur kvinnor och män framställs och 

om karaktärerna representation grundar sig i stereotyper. Undersökningen görs även för att förstå 

tv-produktioners egna konstruktioner av karaktärer och om olika reality-produktioner skiljer sig 

åt i deras val av representation.  

Frågeställningarna som ställs i denna undersökning är:  

- Hur gestaltas deltagare som karaktärer i Paradise Hotel i jämförelse med Robinson? 

- Hur representeras karaktärerna från Paradise Hotel och Robinson utifrån ett 

genusperspektiv? 

 
2 Hultén & Lundberg 2010, s. 17. 
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Det är intressant att undersöka vilka olikheter och likheter det finns mellan två reality-serier 

och deras framställning av karaktärer för att det leder till en större förståelse av tv-bolagens 

kontroll över de medverkandes gestaltning. Är sättet karaktärerna framställs på lika oavsett 

om det handlar om Robinson (familjeunderhållning, kamp) eller Paradise Hotel (relationer, 

romans)? Finns det mönster mellan hur tjejer och killar i programmen representeras? Det är 

relevant att studera tv-serier av detta slag ur ett genusperspektiv på grund av deras populäritet 

bland publiken. Linda Fagerström och Maria Nilson som tillsammans skrivit boken Genus, 

medier och masskultur menar att det innebär att serierna har ett inflytande som sträcker sig 

längre än enbart innehållet i programmen. Det som presenteras som norm i serierna är inte 

bara en reflektion av vår kultur i samhället, utan också en bidragande faktor till formandet av 

framtida normer och förväntningar på både oss själva och andra. Det betyder alltså att det 

som i programmen presenteras som kvinnligt eller manligt även kan påverka tittarens åsikter, 

tankar och idéer kring genus.3 

2. Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras begrepp som är viktiga för läsaren att förstå. Vi informerar även 

övergripande om vad reality-tv är samt ger läsaren en inblick i hur Robinson och Paradise Hotel 

går till. 

2.1 Reality-tv 

Reality-tv som i översättning till svenska betyder verklighets-tv utgår från att ett 

produktionsbolag under en längre tid filmar en grupp människor under speciella förhållanden. 

Personerna i programmet är sig själva och har inget manus att gå efter. Världens första reality-

program sändes 1983 i Finland och hette Aikapommi. I programmet stängde produktionen in ett 

antal kändisar i en bunkerliknande miljö och satte på kamerorna för att följa vad de gjorde. 

Programmet blev ingen succé och var ganska harmlöst där inga pakter bildades eller utröstning 

av deltagare hölls.4 Idag är reality-tv väletablerat i de svenska hemmen och var den populäraste 

tv-kategorin i Sverige 2018.5  

 
3 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008, s. 26. 
4 Petter Lindberg, Tv:ns vackra verklighet – om hur realityn förändrade oss!, Svenska Yle, 2016-04-15 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/15/tvns-vackra-verklighet-om-hur-realityn-forandrade-oss, 
[hämtad 2019-12-11]. 
5 Johan Lindblad, Tv-året 2018 - tittarna väljer reality före film och serier, VIA TT, Schibsted, 2019-01-29 
https://via.tt.se/pressmeddelande/tv-aret-2018---tittarna-valjer-reality-fore-film-och-
serier?publisherId=3235399&releaseId=3250323, [hämtad 2019-12-11]. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/15/tvns-vackra-verklighet-om-hur-realityn-forandrade-oss
https://via.tt.se/pressmeddelande/tv-aret-2018---tittarna-valjer-reality-fore-film-och-serier?publisherId=3235399&releaseId=3250323
https://via.tt.se/pressmeddelande/tv-aret-2018---tittarna-valjer-reality-fore-film-och-serier?publisherId=3235399&releaseId=3250323
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Författaren Annette Hill som har skrivit boken Reality Tv: Audiences And Popular Factual 

Entertainment and Television Audiences skriver att reality-tv kan handla om vad som helst. Det 

kan handla om allt från husdjur till människor eller födelse till död. Därför behöver man också 

kunna dela in reality-tv i underkategorier.6 En av kategorierna är program med ”infotainment”- 

karaktär som är en slags blandning mellan information och underhållningsprogram. Programmen 

handlar ofta om räddningsarbeten med polis, brandkår och annan blåljuspersonal.7 En annan 

genre är dokusåpan som kom till av en blandning mellan karaktärsdrivet drama och observerande 

dokumentärer.8 Den sista kategorin är reality-gameshows som är en blandning av gameshow och 

observerande dokumentär. Hill tar upp att Survivor går under den kategorin, Survivor är det som 

senare blev den svenska Robinson.9 Formatet i “reality gameshows” går ofta ut på att vanliga 

människor placeras i ovanliga situationer och tävlar mot varandra för att slutligen få fram en 

vinnare.10 Big Brother, Idol, Farmen, Robinson och Paradise Hotel är olika svenska exempel på 

dessa. Det är vanligt att ordet dokusåpa används i folkmun för att kategorisera all sorts reality-tv, 

men det finns alltså olika genrer. 

I boken Reality Tv: An Insider’s Guide to TV’s Hottest Market skriver TV-producenten Troy 

DeVolld om reality-tv utifrån hans många år av erfarenhet inom branschen. DeVolld skriver att 

det är viktigt att materialet ska, oavsett hur mycket som är bortklippt eller redigerat, ge sken av 

autenticitet. Han menar att om publiken känner sig lurad av produktionsbolaget kommer de att 

tappa intresset. Exempelvis kan inte två karaktärer visas skratta ihop om de precis har bråkat. Det 

måste visas en konfliktlösning för att det ska accepteras.11 DeVolld poängterar även att genren 

ofta får kritik för att anses vara skräp-tv som fördummar tittarna, vilket han också kan hålla med 

om i många fall. Det betyder dock inte att allting är “skräp” menar han. DeVolld skriver att 

reality-tv ofta t.ex. får kritik för att enbart inkludera vackra deltagare medan det anses vara okej 

att andra tv-serier och filmer ofta enbart anlitar skådespelare i film som också följer en snäv bild 

av samhällets skönhetsideal. Andra kritiserar också reality för att inte vara tillräckligt verkligt, 

medan de fullt accepterar det universum science fiction-tv-serien Star Trek presenterar till 

exempel. I samma veva som manusförfattare skriver tv-serier med seriemördare som 

protagonister, t.ex. Dexter, kan samma personer även kritisera vissa reality-program för att 

 
6 Annette Hill, Reality Tv: Audiences And Popular Factual Television, Routledge, London, 2005, s. 41. 
7 Hill 2005, s. 47. 
8 Hill 2005, s. 42. 
9 Ibid. 
10 Hill 2005, s. 22. 
11 Troy DeVolld, Reality Tv: An Insider's Guide To Tv's Hottest Market, Michael Wiese Productions, Studio 

City, CA, 2011, s. 8-9. 
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representera ointelligenta karaktärer eller låg moral som de menar skulle kunna ha en negativ 

påverkan på tittarna, skriver DeVolld.12  

2.2 Robinson 

Robinson går ut på att deltagarna ska överleva på en tropisk öde ö. Deltagarna delas in i två eller 

fler lag och möter sedan varandra i olika tävlingar, främst av fysisk karaktär. Det är vanligtvis två 

tävlingar per vecka, en lagtävling där lagen tävlar mot varandra och en immunitetstävling. Laget 

som förlorar lagtävlingen hamnar i ett ö-råd där deltagarna måste rösta ut en av sina egna 

lagkamrater, men innan ö-rådet får deltagarna chansen att tävla om immunitet i en 

immunitetstävling. Deltagaren som vinner tävlingen sitter då säkert från att bli utröstad i det 

kommande ö-rådet och behåller sin plats på ön. I slutet av säsongen blir det sammanslagning av 

lagen, vilket innebär att deltagarna därmed tävlar individuellt. I sista avsnittet tävlar de 

kvarstående deltagarna om vem som ska bli årets Robinson och vinna en prissumma. För att 

förbättra sina chanser till vinsten är pakter och grupperingar inom lagen vanligt förekommande. 

Den senaste säsongen av programmet sändes 2018–2019 i TV4 och visades i tv fem gånger i 

veckan. Säsongen har 51 avsnitt och alla avsnitt är 20 minuter långa förutom söndagsfinalerna 

som är 40 minuter. 

2.3 Paradise Hotel 

Paradise Hotel är ett program där 10 unga singlar checkar in på ett hotell i Mexiko för att tävla 

om en prissumma på en halv miljon kronor. Tävlingen går ut på att deltagarna ska hitta en partner 

av motsatt kön som hen kan spela tillsammans med. Målet är att hitta en person som går att lita 

på och som inte kommer välja bort hen för en annan deltagare senare i spelet. Varje vecka får ett 

nytt tema och en ny deltagare på hotellet som då ska försöka att hitta en partner att spela med. 

Växelvis kommer det in en kille eller en tjej. Om exempelvis en tjej kommer in betyder det ofta 

att killarna sitter säkert då tjejerna är en mer i den veckan. Årets säsong, 2019, visades tre gånger 

i veckan och i det sista programmet varje vecka är det par-ceremoni där deltagarna väljer vem de 

ska spela med. Eftersom det är en tjej mer i det här exemplet än vad det finns killar betyder det att 

två tjejer kommer att välja samma kille och det blir då killens val vem han vill behålla och bilda 

par med. Varje kväll är det fest där alkoholen flödar vilket ofta leder till att intriger blossar upp. 

Sista veckan på hotellet är det finalvecka där slutligen ett par står som vinnare. Det är de 

utröstade deltagarna som får rösta på det par de tycker förtjänar att vinna. När ett par har röstats 

 
12 DeVolld 2011, s. 20–21. 
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fram börjar kul-ceremonin där paret får en varsin kula att hålla i. Programledaren lägger sedan 

upp 50 000 kr på ett bord i omgångar som symboliserar summan man tävlar om. Här sätts tilliten 

på prov under tid eftersom om en i paret kastar kulan får den personen de prispengarna som 

hunnits lägga upp på bordet och delar resten med dem tidigare deltagarna. Är dock kulan intakt 

efter kul-ceremonin får paret dela på prissumman på 500 000. Det går således att vinna Paradise 

Hotel själv men som deltagare är man beroende av andra för att ta sig till finalen och kul-

ceremonin. Varje avsnitt är 40 minuter långt och programmet från 2019 har totalt 36 avsnitt. En 

del av deltagarna får betalt för att delta i programmet vittnar en gammal deltagare om i en artikel 

i Expressen.13 Alla får dock inte betalt för att vara med en av årets deltagare, Camilla, berättar att 

hon inte fick några pengar.14 

2.4 Viktiga begrepp 

I följande avsnitt förklaras begrepp som förekommer i uppsatsen. Det för att läsaren lättare ska 

kunna hänga med i uppsatsen. 

Deltagare - Personerna som är med i reality-serier kallas ofta för deltagare och avser de verkliga 

personerna som deltar i programmen.  

Karaktärer - Den gestaltning deltagaren får efter att produktionsbolaget klippt programmet.  

Casting - Casting är en process som produktionsbolaget genomför för att handplocka och välja ut 

deltagare. Det kan ske genom att deltagarna får skicka in en ansökan till programmet eller att 

produktionen själva hör av sig till människor de av olika skäl finner intressanta för programmet. I 

uppsatsen, Hur verklig är reality-tv? där tidigare Paradise Hotel-deltagare intervjuades hade fem 

av sex deltagare inte sökt själva till programmet utan blivit kontaktade av produktionsbolaget. En 

deltagare beskriver “att produktionsbolaget lockade med att det skulle finnas mycket alkohol och 

tjejer när han till en början tackade nej till att deltaga i programmet”.15 Deltagarna är överens om 

att produktionsbolaget castar deltagare med olika personligheter med syfte att skapa intriger.16  

 
13 Malin Ljung, Utkastad efter regelbrott – så mycket pengar fick han, VIA EXPRESSEN, 

Bonnierkoncernen, 2019-03-26, https://www.expressen.se/noje/utkastad-efter-regelbrott-sa-mycket-
pengar-fick-han/ [hämtad 2019-12-11]. 
14 Gabriella Bark, Så mycket pengar fick Camilla Skalleberg för Paradise Hotel, VIA NYHETER24, 24 Media 

Network, 2019-09-24, https://nyheter24.se/noje/932900-sa-mycket-pengar-fick-camilla-skalleberg-for-

paradise-hotel [hämtad 2019-12-11]. 
15 Hultén & Lundberg 2010, s. 17. 
16 Hultén & Lundberg 2010, s. 18.  

https://www.expressen.se/noje/utkastad-efter-regelbrott-sa-mycket-pengar-fick-han/
https://www.expressen.se/noje/utkastad-efter-regelbrott-sa-mycket-pengar-fick-han/
https://nyheter24.se/noje/932900-sa-mycket-pengar-fick-camilla-skalleberg-for-paradise-hotel
https://nyheter24.se/noje/932900-sa-mycket-pengar-fick-camilla-skalleberg-for-paradise-hotel
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Pakter - Överenskommelse eller allianser av något slag. Vanligt förekommande i Robinson och 

Paradise Hotel då hemliga överenskommelser görs mellan deltagare för att nå framgång i spelet.  

Par-ceremoni - En ceremoni inom Paradise Hotel där de tävlande ska hitta en partner av det 

motsatta könet att bilda par med. Ceremonin har en uteslutande funktion då en person varje vecka 

blir utan partner och måste lämna hotellet.   

Synk, synkar - Synkar är filmade intervjuer med personerna som medverkar i programmet. 

Tittarna får vanligtvis inte höra vilka frågor som ställs av produktionsbolaget. Synkar kan göras i 

separata intervjuer innan eller efter en händelse och “on the fly”, vilket innebär att deltagaren tas 

åt sidan direkt vid en händelse för att intervjuas på plats.17 

3. Tidigare forskning 
Det här avsnittet innehåller tidigare forskning som kommer att vara användbar i analysen av 

karaktärerna. Det som kommer tas upp är normer, stereotyper och genus utifrån både maskulinitet 

och femininitet. Avsnittet innehåller även medias påverkan när det kommer till jämställdhet samt 

olika härskartekniker för att lättare kunna se hierarkier i karaktärsanalysen. 

3.1 Normer och stereotyper 

Linda Fagerström, som är en fil. dr i konstvetenskap, och Maria Nilson, som är fil. dr i 

litteraturvetenskap, har tillsammans skrivit en bok som heter Genus, medier och masskultur. De 

skriver att medier medverkar i skapandet av normer och påverkar hur vi skapar värderingar och 

synsätt gällande bl.a. genus och sexualitet i samhället. Normer framträder i massmedier genom 

t.ex. bilder och text - de blir representerade i media. Något som inte är normaliserat skiljer sig åt 

från det som betraktas som normaliserat och sticker därmed ut ur mängden. Det som avviker från 

de rådande normerna brukar ofta representeras stereotypiskt i media. Genom att skildra andra i 

stereotypiska former kan det påverka hur mediekonsumenterna ser på andra i sin omgivning.18 

Fagerström och Nilson menar att stereotyper är klichéartade och schablonmässiga 

kategoriseringar av människor som bygger på att samhället har förutfattade meningar om hur 

olika människor ska vara, exempelvis baserat på kön eller etnicitet. Det är med andra ord stora 

generaliseringar och sådana skildringar av personer kan uppröra många som menar att det är en 

alldeles för snäv gestaltning av en person.19 Medier tenderar att använda sig av stereotyper för att 

 
17 DeVolld 2011, s. 64. 
18 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008 s. 26. 
19 Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71. 
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nå ut snabbt med information som är enkel och lättförståelig - t.ex. “småbarnsmamma påkörd av 

dokusåpa-deltagare!” Fagerström och Nilson poängterar att stereotypa uppfattningar av individer 

kan vara en typ av maktdemonstration och har lett till ett diskriminerande i form av ett vi- och de-

tänkande. En stereotypisk bild av kvinnan i medier har t.ex. varit att hon ska vara snygg, passiv, 

sexobjekt, offer, smal, mamma eller hustru. Det är en kontrast till den stereotypiska 

framställningen av män i medier, då en man ofta framställs som kompetent, stark, social, ledare, 

hjälte eller brottsling - en macho-man.20  

3.2 Genus 

I genusforskning är genus och kön två väsentliga begrepp. Genus syftar på det sociala könet och 

kön syftar på om man föds biologiskt som man eller kvinna. Socialt kön, dvs. genus, baseras på 

kulturella uppfattningar av skillnaderna mellan kvinnor och män. Det är viktigt att notera att det 

är tolkningarna, inte de faktiska skillnaderna i biologi i sig, som formar genus. Det innebär att 

skillnaderna rent biologiskt alltid översätts och upplevs i det kulturella sammanhang vi lever i, 

genom tolkningar i form av vardagligt bruk av symboler och idéer.21  

3.2.1 Genus och Maskulinitet 

Fagerström och Nilson skriver om genusforskning som inriktar sig på maskulinitet och att det 

finns flera olika samhällsideal för män. Precis som att det finns vissa egenskaper som anses 

feminina finns det även olika egenskaper och attribut som kan anses vara maskulina. Idealen 

förändras över tiden och skiljer sig åt i olika kulturer. Fagerström och Nilson diskuterar 

skådespelaren Brad Pitt som exempel för ett västerländskt maskulinitetsideal och konstaterar att 

han är framgångsrik i sitt yrke, familjeman och heterosexuell. Dessutom är han starkt förknippad 

med sina filmkaraktärer som ofta är klassiskt macho och visar sin förmåga att kunna vinna strider 

och slåss vid behov. Denna typ av maskulinitet kallas hegemonisk maskulinitet.22 Det innebär 

inte att det leder till någon institutionell makt, dvs. trots att Brad Pitt uppfyller ett slags 

hegemoniskt ideal innehar han inte någon direkt politisk makt i samhället. Idealet är däremot 

något som är eftersträvansvärt i samhället och på det viset får han ändå en viss sorts makt 

eftersom idealet är allmänt accepterat. Det är dock inte något som är fastlås i all framtid, utan i 

framtiden kommer det troligtvis ske ett skifte, menar Fagerström och Nilson. 

 
20 Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71. 
21 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 12. 
22 Fagerström & Nilson 2008, s. 18–19. 



9 
 

 
 

Maskulinitetsforskningen har hjälpt genusforskningen som helhet framåt och även lett till 

insikten om att dessa ideal skiftar beroende på bl.a. kultur och ekonomisk bakgrund.23 

3.2.2 Genus och Femininitet  

Tankarna om vad som är maskulint eller feminint är något som genom tiderna skiljt sig åt på 

väldigt olika sätt, skriver David Gauntlett som är professor inom media och kommunikation på 

Westminster University i London. Att vara maskulin anses ligga i mannens natur, medan 

femininitet grundar sig mer i en stereotypisk kvinnlig roll. Historiskt sett har det t.ex. ansetts vara 

feminint att vara passiv och mjuk i sitt beteende. Det är egenskaper som dagens kvinnor generellt 

inte längre aktivt eftersträvar i vardagen. Gauntlett påpekar att det finns flera belägg för att den 

traditionella kvinnligheten är impopulär idag, då samhället istället vill att unga kvinnor ska bli 

framgångsrika. Därför passar det inte längre in att, enligt traditionen för kvinnor, vara passiv, 

tystlåten samt anta att auktoritetsfigurer och män har rätt och att en själv troligtvis har fel. I 

skolgången är tjejer de som presterar högst i både Storbritannien och USA, skriver Gauntlett. 

Försäljningen av Barbiedockor minskar då yngre tjejer inte vill ha de klassiska passiva och söta 

“tjejleksakerna”. Istället önskar fler t.ex. spel och leksaker kopplat till Dora Utforskaren, en 

tecknad äventyrare som visas i barnprogram. Idag finns det också fler kvinnliga förebilder i film, 

tv och musik att välja mellan och att hämta inspiration ifrån.24 

Traditionella idéer av kvinnlighet är dock kvar i samhället, exempelvis kvinnor som i vissa 

sammanhang får kritik för att inte vara tillräckligt kvinnliga och inom tillverkningen av kläder, då 

vissa detaljer som anses mer feminina adderas. En brittisk studie med fokus på kvinnor i 

arbetslivet visade att kvinnorna hade en inre konflikt då de inte ville bli förknippade med 

passivitet eller svaghet, men samtidigt ville eftersträva kvinnliga ideal för att få den respekt som 

också associeras till den feminina rollen. De hade kunskap om feminint beteende och kunde välja 

att agera ‘feminint’ i situationer för att exempelvis lyckas ekonomiskt eller på en arbetsintervju. 

Den traditionella idén om femininitet har också en viss romantik och glamour uppbyggd kring 

sig. Gauntlett skriver att det också finns de kvinnor som med självsäkerhet använder deras 

kunskaper om vad som anses feminint och aktivt väljer att använda det som ett verktyg i sitt 

agerande, för att utstråla en viss elegans och charm.25 

 
23 Fagerström & Nilson 2008, s. 20. 
24 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, New ed., Routledge, London, 2008, s. 

11-12. 
25 Gauntlett 2008, s. 12–13. 
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3.4 Medias påverkan och jämställdhet 

Hur många timmar i veckan ägnar du åt tv-program, internet, filmer och sociala medier? I det 

moderna samhället är det vanligt att folk inte kan undvika reklam och populärkultur menar 

Gauntlett. Han påstår att det därmed verkar både oundvikligt och självklart att vi påverkas av 

media på något plan. Genom medier kan vi få iaktta andra människors livssituationer, relationer 

och draman. Vi lär oss hur världen kan fungera i andra människors liv som inte tillhör vår egen 

krets. Gauntlett menar att det därmed bör influera oss i vårt beteende och våra förväntningar på 

hur andra i vår omgivning ska bete sig. Han ger exempel på romantiska dramer i tv-serier som 

visar oss hur relationer mellan vänner och kärlekspar fungerar och ställer frågan - hur vet vi 

första gången i en kärleksrelation hur vi ska bete oss? Hans svar är att mycket av vårt 

huvudsakliga underlag baseras på det vi sett på tv och i filmer. Han lyfter också upp det faktum 

att bl.a. hjältar och hjältinnor i film, bilder på vackra personer som syns i reklam och tidningar 

med stor sannolikhet påverkar vad vi ser som attraktivt och idealt - både hos oss själva och i 

andra personer.26 

I dagens västerländska samhälle är det någorlunda jämställt, skriver Gauntlett. Kvinnor har en 

formell rättighet till att göra det mesta en man får och vice versa. Dessutom anser många män och 

kvinnor i relationer att de är jämlika. Gauntlett hänvisar till sociologen Anthony Giddens som 

säger att intima relationer har blivit demokratiserade - kärleksrelationer har gått ifrån politiska 

lagar, regleringar och sociala förväntningar. Den moderna kärleken baseras istället på närhet, tillit 

och känslorna som uppstår mellan två individer. Skulle kärleken slockna i ett äktenskap idag är 

det accepterat att skilja sig.27 På grund av att män och kvinnor idag allt mer går ifrån de 

traditionella rollerna, dvs. män från att vara familjens försörjare och kvinnor från att vara 

hemmafruar, behöver de därför finna sin väg i det moderna samhället. Här kommer populärkultur 

och media in i bilden och vägleder. Många böcker om maskulinitet kan betraktas som utdaterade, 

menar Giddens, då de bygger på gamla arketyper samt erbjuder liten insikt om den moderna 

mannen. I det fallet är populära tidningar, självhjälpsböcker och reality-program t.ex. mer 

relevanta. Män behöver förändras, menar Giddens. Män behöver utveckla sin emotionella 

kommunikation och ha förmåga att uttrycka sig både kärleksfullt och sårbart. Att prioritera 

 
26 Gauntlett 2008, s. 2–3. 
27 Gauntlett 2008, s. 4. 
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relationer, kärlek och familj i högre utsträckning än ägodelar, makt och prestationer är det nya 

maskulina.28 

Enligt en studie från 1970-talet var kvinnliga karaktärer inom tv och film främst kategoriserade 

som hustru, hemmafru, mamma och den vanligaste rollen som representerades var en gift 

hemmafru. Kvinnor som arbetade utanför hushållet visades sällan. Män var de dominanta och 

fattade besluten i tv. Kvinnliga karaktärer som hade en lyckad karriär kom inte överens med män 

och hade problem med att ha lyckliga relationer. Män tenderade till att vara mer aggressiva, 

äventyrslystna, aktiva och framgångsrika.29 De manliga karaktärerna var mer intelligenta och 

heroiska. Kvinnan var ofta en dam i nöd som behövde räddas och sedan blev ett romantiskt 

intresse för den manliga hjälten. Trots att starka egenskaper hos kvinnor började utvecklas allt 

mer eftersom inom filmhistorien och en mer variation påvisades var de också nästan alltid 

framställda på ett sätt som fokuserade på deras utseende och jakt på att hitta kärlek. 30 

3.5 Härskartekniker 

I boken Fem härskartekniker skriven av Rebecka Bohlin och Sara Berg utgår de från de fem 

härskarteknikerna som socialpsykologen Berit Ås formulerade i slutet på 1960-talet. De fem 

härskarteknikerna är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, 

dubbelbestraffning och skuldbeläggning. Vi kommer ta upp härskarteknikerna, förlöjligande och 

undanhållande av information eftersom de är relevanta i vår analys för att snabbt urskilja olika 

hierarkier mellan karaktärerna.  

Härskartekniken förlöjligande brukar handla om en ojämlik relation. Personen som förlöjligar är 

ofta dominerande i en situation genom att förminska någon annan eller medvetet försöka få den 

personen att göra bort sig. En person som utsätts för förlöjligande kan i vissa fall själv börja 

använda sig av samma härskarteknik mot sig själv. I boken tar de upp att tjejer ibland kan göra 

det genom kommentarer som “här kommer lilla jag och gör bort mig” eller “typiskt en bimbo 

som mig att inte fatta”.31  

Att undanhålla information är en härskarteknik som ofta utövas omedvetet. Möten kan uppstå 

utan planering mellan personer utan att de inblandade reflekterar över om det är någon som fattas 

 
28 Gauntlett 2008, s. 9. 
29 Gauntlett 2008, s. 47. 
30 Gauntlett 2008, s. 53–54. 
31 Rebecka Bohlin & Sara Berg, Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier, Ordfront förlag, 

Stockholm, 2017, s. 69. 
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och som också borde ta del av mötet. Det kan dock göras medvetet också genom att utbyta 

information eller lägga upp en taktik för att kunna utöva makt mot de som inte har samma 

information. Lögner, undanflykter och förnekelse över att du utesluts kan förekomma och boken 

tar upp att skulden kan flyttas över till offret med kommentarer som, “nu är du bara paranoid”.32 I 

en grupp som präglas av maktspel har den härskartekniken en självklar plats då det hindrar och 

begränsar andra att ha åtkomst till makten.33 

4. Teori 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom Jens Eders karaktärsklocka. Vi kommer gå igenom vad 

en karaktär är enligt Eder samt de fyra delar som ingår i hans modell: artefakt, fiktiv figur, 

symbol och symptom.  

4.1 Karaktärsklockan 

Vad är karaktärer? Jens Eder menar att karaktärer i film inte nödvändigtvis bara behöver vara 

människor. De kan vara någon form av varelse, t.ex. ett djur, monster, utomjording eller robot. 

Det som särskiljer dem från objekt i filmens värld och gör dem till karaktärer är deras inre tankar, 

känslor och motiv - de har med andra ord ett inre liv.34 

Eder skriver “The fact that characters are understood, remembered, loved, or hated entails that 

they are mentally represented in some form or another.”35 Eder menar att vi som tittare ofta 

hamnar i ett hat/kärlek-tänk kring filmkaraktärerna. Vi har alla personliga tankar och idéer om 

hur vi bör vara som människa, baserat på våra tidigare erfarenheter och upplevelser. Det leder till 

att när vi tittar på film formar vi mentala modeller av karaktärerna och positionerar dem i modell-

situationer kopplat till våra personliga modeller vi har för oss själva. Därför är våra uppfattningar 

om olika karaktärer i film individuella och det är även därför vi relaterar till och identifierar oss 

med vissa karaktärer.36  

 

Filmskaparens utformande av karaktärer tas alltså emot på olika sätt av publiken, beroende på 

deras egna mentala modeller. Det är dock inte den enda aspekten i vad som leder till tittarnas 

 
32 Bohlin & Berg 2017, s. 85. 
33 Bohlin & Berg 2017, s. 88. 
34 Jens Eder,”Understanding Characters”, Projections. The Journal for Movies and Mind. Vol. 4, Issue 1, 

2010, s. 17. 
35 Eder 2010, s. 19. 
36 Eder 2010, s. 18–19. 
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förståelse av karaktärerna, menar Eder. De faktorer som hjälper till i tittarens mottagande och 

egna uppbyggnad av karaktärerna är följande:  

 

● Vår uppfattning av bild och ljud i filmen. 

● Utformningen av mentala karaktärsmodeller. 

● Den slutsats vi som filmpublik kan dra av karaktärernas indirekta betydelse. 

● Hur vi som tittare kan konstruera egna hypoteser, utifrån våra tidigare erfarenheter, om 

vad som kommer hända med en karaktär och orsakerna till deras beteende. 

● Hur karaktärens inre tillstånd gestaltas estetiskt och vår reaktion som tittare.37 

 

Utifrån punkterna utformade Jens Eder karaktärsklockan för att kunna analysera fiktiva 

karaktärer i film genom att undersöka dem på fyra olika sätt. Delarna i analysmetoden kan 

användas var för sig eller i sin helhet.38  

 

Figur 1. Karaktärsklockan. Egen bild baserad på Jens Eders illustration. 

 

Eders modell innehåller fyra delar, fiktiv karaktär, symbol, symptom och artefakt. De fyra 

olika delarna berör olika aspekter i en karaktärs representation och hur den upplevs av tittaren.  

 

Artefakt: Tittar på hur karaktären representeras genom ljud och bild men även klippning och de 

stilistiska valen.39 De tekniska valen kan påverka hur vi som tittare uppfattar karaktären. 

 

 
37 Eder 2010, s. 19.  
38 Eder, 2010, s. 21.  
39 Ibid. 
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Fiktiv karaktär: Undersöker karaktärens funktioner och relationer i berättelsens värld. Letar 

efter vilka egenskaper karaktären har och hur den reagerar men även hur den tänker och känner. 

För att få en karaktär verklig för publiken måste karaktären kunna skildra sina egna tankar och 

känslor. Det kan byggas på egna erfarenheter hos publiken som gör att vi 

förstår hur en karaktär kan känna och påverkas.40 

 

Symbol: Karaktärens betydelse i filmen, vilken indirekt mening hen har i berättelsen och vad 

karaktären kan symbolisera. Det kan även vara symboler i bild som representerar olika saker.41 

Exempelvis om en person håller i en kniv kan kniven symbolisera makt.  

 

Symptom undersöker karaktärens bakomliggande orsaker till hens beteende och effekterna av det 

den gör. Varför karaktären har fått en viss symbol och hur det påverkar tittaren.42 Varför står 

personen där med kniven? 

 

5. Metod och material 
Vi gör en kvalitativ undersökning - en karaktärsanalys, som även baseras på genus. Analysen 

undersöker hur framställningen av kvinnor och män i tv påverkas av deras kön och om de 

presenteras på ett stereotypiskt sätt. Vi har utgått från Jens Eders modell för att formulera egna 

frågor till uppsatsens analys av materialet. Modellen används vanligtvis till att analysera 

filmkaraktärer, därför har vi anpassat den till en analys av reality-tv. I och med att vi analyserar 

karaktärerna och hur produktionsbolaget väljer att framställa dessa (inte människorna i sig) är den 

användbar i undersökningen. Frågorna härstammar främst från delarna fiktiv karaktär och 

artefakt.  

5.1 Samarbete 

Vi har tidigare arbetat tillsammans på tv-produktioner under vår tid på Högskolan Dalarna och vi 

båda vill jobba inom tv. Båda har ett intresse för reality-tv och kände att vi skulle kunna göra ett 

bättre jobb om vi jobbar tillsammans, än var för sig. Eftersom en analysmetod baserat på genus 

och karaktärers agerande kan bygga på vilken individuell lära och kultur vi har anser vi att det är 

en fördel med fler perspektiv än ett. Vi är dessutom kvinna och man, vilket också skulle kunna ge 

olika perspektiv. Att kunna bolla idéer med varandra har vi tyckt hjälpt oss i vårt arbete. Vi har i 

 
40 Eder 2010, s. 41. 
41 Eder 2010, s. 32. 
42 Ibid. 
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vårt arbete delat upp underrubriker mellan oss som vi var för sig sedan har haft extra ansvar för. 

Bruggeman har exempelvis ansvarat för analysen av karaktärerna Carl-Stefan och Camilla och 

Ahlkvist för Linn och Marcelo. Sedan har vi kontinuerligt diskuterat skriven text och även skrivit 

vissa avsnitt gemensamt. På det viset har vi båda varit involverade i uppsatsens alla delar. 

5.2 Metodkritik  

Valet av två serier och fyra karaktärer för analysen har sina fördelar och nackdelar. Hade vi valt 

att analysera en serie hade vi kunnat gå djupare in i analysen, samtidigt som vi hade fått en 

mindre förståelse för svensk reality-tv som helhet. Fler reality-serier hade också lett till en större 

översikt inom området, men inom den tidsramen vi hade för denna analys hade det knappast 

kunnat leda till mer än att skrapa på ytan. Fler karaktärer hade likaså kunnat vara önskvärt, men 

inte tidsmässigt realistiskt. Dessutom hade uppsatsens omfång blivit större än de riktlinjer vi fått i 

kursen. 

Vår analys genom Jens Eders analysmodell och genusperspektiv baseras på tolkningar av det som 

presenteras i programmen. Vi har undersökt klippningen, karaktärernas relationer med andra, 

deras språkbruk, utseende, hierarkier och härskartekniker. Vi har strävat efter att själva vara 

objektiva och koppla det till tidigare teori, men då tolkningar baseras på personliga tidigare 

upplevelser och kulturella sammanhang innebär att det inte är möjligt att uppnå en total 

objektivitet.  

Vi valde Eders karaktärsklocka för att det är en analysmetod som är användbar för just analyser 

av karaktärer. Med hjälp av de olika delarna av modellen kan vi få en översikt av karaktären och 

även en djupare förståelse för hen. Att även basera uppsatsen på ett genusperspektiv är relevant 

då vi undersöker både manliga och kvinnliga karaktärer och jämför dem med varandra. Kunskap 

om genus kan leda till en större förståelse för varför killar och tjejer representeras på ett visst sätt.  

En semiotisk analys är ett annat exempel på en lämplig metod för denna analys. Genom att tolka 

de symboler som finns i tv-programmen hade vi kunnat få en annan förståelse för i vilket syfte 

symboler används i reality-tv och hur det påverkar publikens uppfattning av karaktärerna. Vi 

valde dock bort denna analysmetod för att vi anser att Eders karaktärsklocka i kombination med 

genusteori ger en mer heltäckande bild av skillnader mellan kvinnor och mäns representation. 

5.3 Tillvägagångssätt och urval 

1. Det första steget i vår analys är en överblick av säsongens karaktärer i sin helhet för respektive 

reality-serie. Mönster, likheter eller olikheter som kan finnas inom seriens karaktärer undersöks i 
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det här steget. Det första steget görs för att vi själva ska få en förståelse av programmen och 

iakttagelserna skrivs inte ned i analysen.  

 

2. I steg två valdes specifika karaktärer ut för att analyseras på djupet. För att kunna genomföra 

steg två på en djupare nivå har vi valt att avgränsa oss till 2 karaktärer per reality-serie, en kvinna 

och en man. Valet av karaktärer baserades på hur framträdande de var i serien och mängden 

uppmärksamhet de fått av övriga karaktärer samt i media. Vi har sett alla avsnitt från senaste 

säsongerna av Paradise Hotel och Robinson, men för att avgränsa undersökningen till ett rimligt 

format har vi valt ut 2 avsnitt per reality-serie, ett i början och ett i slutet av karaktärens resa. 

Avsnitten är vår bas för analysen av karaktärerna och genom denna metod får vi en spridning och 

se hur karaktärernas representation utvecklas genom avsnitten. Från dessa avsnitt valdes sedan 

nyckelscener (scener som vi finner extra intressanta i denna undersökning) ut för nästa steg. 

 

3. En djupanalys av karaktärer baserat på Eders modell karaktärsklockan.  

Dessa frågor är baserade på Eders teori om karaktärsklockan och anpassade för analys av 

karaktärer inom reality-program. Genom att använda scenerna från steg två som material i detta 

steg besvaras följande frågor; 

 

● Hur representeras karaktären genom bildkomposition, vinklar, klippning, ljud och bild? 

● Vilka egenskaper har karaktären?  

● Hur visas det i karaktärens beteende med andra? 

● Vilka relationer har karaktären till andra karaktärer? 

● Kan karaktärens gestaltning kopplas till stereotyper? 

● Förekommer det härskartekniker? 

● Förekommer det hierarkier mellan karaktärerna? 

● Vad säger karaktärernas språkbruk om deras värderingar?  

● Förekommer det osmakliga skämt eller nedtryckande kommentarer?  

  

4. Det sista steget är en jämförelse och diskussion av resultaten från Robinson och Paradise 

Hotel. Vilka likheter och skillnader finns mellan programmen? Vad säger det om reality-tv och 

svenska tv-produktioner? Vilken makt har produktionsbolagen i sättet de framställer karaktärer 

och deras representation? 
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6. Analys och resultat  

I analysen kommer vi först att analysera Robinson och sedan Paradise Hotel. Under rubrikerna 

med programmens namn följer en förklaring av hur analyserna för respektive program är 

strukturerade. 

 

6.1 Robinson 

Analysen av Robinson struktureras på följande sätt; först analyseras de två karaktärerna vi valt ut, 

en man och en kvinna. Den första karaktären som analyseras är Carl-Stefan och sedan Linn. För 

både karaktärerna från Robinson har vi valt att dela upp deras analys i fyra delar: Introduktion 

av karaktären där deras första citat lyfts fram, Början på deras resa (med separat 

scenbeskrivning och analysdel), Karaktärsutveckling och Slutet på deras resa. I 

karaktärsutvecklingen sammanfattar vi kort hur karaktären har utvecklats egenskapsmässigt 

mellan början och slutet på karaktärens resa. 

6.1.1 Robinson - Introduktion av Carl-Stefan 

Det första citatet produktionsbolaget väljer att visa från Carl-Stefan är: “Jag ser på mina 

motståndare med avsmak och förakt. Jag kommer vinna Robinson för att jag är mycket, mycket 

bättre än alla andra.”43 Utifrån karaktärsklockans del om fiktiv karaktär kan språkbruket i citatet 

leda till att vi som tittare får en känsla att han kommer att representeras som en översittare.44 

6.1.2 Början på Carl-Stefans resa – Scenbeskrivning 

De båda lagen har fått ett brev från programledaren där de får instruktioner om att utse en 

lagkamrat som de anser kan undvaras. Hur valet ska göras är upp till laget att bestämma. Efter 

meddelandet har lästs upp väljer produktionsbolaget att klippa till Carl-Stefans synk där han 

berättar sina åsikter om förloppen; “När Adnilson läser brevet att vi ska undvara någon så tänker 

jag äntligen kan vi göra oss av med Korta Tjocka”45 och “Linn är värdelös för hon är kort, 

överviktig och jag tror inte att hon kommer kunna bidra med någonting i någon tävling oavsett 

vad det är.”46  

 
43 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.00.45. 
44 Eder, 2010, s. 21. 
45 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.44.00-00.47.30. 
46 Ibid. 
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Laget diskuterar vidare på stranden om hur röstningen ska gå till. Linn flikar in “Är det tävling så 

är jag svag på det.” Carl-Stefan avbryter diskussionen och trycker på att de borde tänka på att 

rösta på den som kan undvaras, som det stod i brevet de fick. Laget röstar sedan om vem som ska 

bli vald. Linn får fyra röster av de andra i laget men en annan deltagare i laget, Anna, får fem 

röster och är den som undvaras. Efter röstningen kommer laget tillbaka till lägret och diskuterar 

valet som gjorts. Linn sitter ensam en bit ifrån lagkamraterna och arbetar med att fläta palmblad. 

Carl-Stefan uttrycker sin besvikelse över valet och han avslutar diskussionen med att mena att 

laget nu har enas om att i framtiden tänka mer på vad som kommer få laget att vinna alla 

tävlingar och tänka mindre på vad som “känns rätt eller fel”. Carl-Stefan säger sedan följande 

angående valet i en synk:  

Valet av Anna är helt idiotiskt. Jag förstår inte hur de kan göra det valet om man har någon som 

helst självbevarelsedrift. Vi kom ju överens om att vi skulle vinna alla tävlingar och undvika 

örådet, därför är det helt sinnessjukt att välja bort Anna framför Korta Tjocka.47 

Efter Carl-Stefans uttalande framför Linn sin åsikt om Carl-Stefan i en synk: 

Carl-Stefan alltså han har en helt annan syn på hur saker och ting ska drivas. Alltså demokrati 

är inte hans starka sida, han gillar diktatur. När vi har röstat och alla är överens han ba…” Linn 

gör ett allvarligt ansiktsuttryck och rynkar på pannan i ett kort ögonblick och fortsätter sedan. 

“... Då blir han ju sur och då börjar han sura som en liten tjej liksom. Han hela tiden pratar om 

att vi måste hålla ihop gruppen och ha bra energi på tävlingar. Alltså, det är ju han som sprider 

pest i lägret, men jag tror inte han fattar det.48 

 

6.1.3 Början på Carl-Stefans resa - Analys  

Vid denna tidpunkt i programmet är det etablerat att Carl-Stefan anser att Linn är en svag länk i 

laget. I och med att hon själv säger att hon är svag på tävling är det något även hon verkar anse 

eller väljer att framställa sig som för de andra (det kan ju trots allt vara en taktisk plan från 

hennes sida - att inte utmärka sig som ett hot för de andra karaktärerna). Carl-Stefan behandlar 

inte henne illa öppet i just denna sekvens men hans irritation mot både gruppen och Linn framgår 

tydligt i hans synkar. Det förekommer nedtryckande kommentarer i alla synkar från Carl-Stefan i 

det här fallet. Han använder starka ord som ‘idiotiskt’, ‘totalt värdelös’ och han kallar Linn 

‘Korta Tjocka’ istället för hennes namn. Det är en form av härskartekniken förlöjligande, då han 

förminskar henne i sitt språkbruk.49 Trots att Robinson inte enbart går ut på tävlingar som kräver 

en extremt bra atletisk form utgår han ändå ifrån att hon inte kommer kunna prestera över huvud 

 
47 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.44.00-00.47.30. 
48 Ibid. 
49 Bohlin & Berg 2017, s. 69. 
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taget på framtida tävlingar p.g.a. hennes vikt och längd. Utifrån Eders analysdel fiktiv karaktär 

blir Carl-Stefans personlighet framställd som ytlig och osympatisk genom hans dömande åsikter 

och hårda språkbruk.50 Carl-Stefan väljer dessutom att ta kommando och avbryta diskussionen 

för att återigen leda in gruppen på spåret på vem i gruppen som kan undvaras och påminner om 

att det var instruktionen i brevet. Åtminstone enligt den klippning vi får se. Vi som tittare vet ju 

inte om diskussionen har pågått längre och maskerar det genom att klippa bort delar som bedöms 

som mindre intressanta. En indikation på det är att när Linn säger att hon är svag på tävlingar 

sitter hon plötsligt på sanden medan de andra fortfarande står runt henne. Det är inte etablerat att 

hon sätter sig eller sedan ställer sig, men efter det står hon upp igen.  

Både bildkompositionen och klippningen stärker i det här fallet dramatiken genom att fokusera på 

närbilder på Linn och ställa henne i centrum. Dessutom får det som sägs av Carl-Stefan till 

gruppen en extra tyngd när han säger “Det är den personen vi kan undvara”51 och det klipps till 

en närbild på Linn i takt med att han säger ’undvara’. Baserat på analysdelen artefakt bidrar 

klippningen och bildspråket till att dramatisera sekvensen samt att vi som tittare uppfattar Carl-

Stefan i överläge och Linn i underläge.52 

Om det finns någon hierarki bland karaktärerna är svårt att säga baserat på den här scenen. Carl-

Stefan tar dock ledarrollen i diskussionen på stranden och bestämmer att de ska tänka på vad som 

stod i brevet. Dessutom är det bara hans synkar vi får höra medan de är på stranden, vilket gör 

honom nästan till en huvudkaraktär. Carl-Stefan antar även en ledarroll när de diskuterar i lägret i 

och med att han både inleder diskussionen och avslutar den med hans syn på skeendet samt 

bestämmer att det viktigaste är att vinna tävlingar. Han värderar prestationer och vinst högre än 

känslor och moral. Det är enligt Gauntlett ett stereotypiskt maskulint beteende.53 

Det Linn sedan säger i sin synk, att Carl-Stefan surar ‘som en liten tjej’ är intressant. Där kopplar 

hon ihop honom med egna fördomar om tjejers beteende och använder det för att förlöjliga Carl-

Stefans beteende. Hon använder den förlöjligande härskartekniken mot Carl-Stefan men använder 

den samtidigt mot sig själv vilket tyder på att hon tidigare har blivit utsatt för denna form av 

härskarteknik innan.54  

 
50 Eder 2010, s. 21. 
51 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.44.00 - 00.47.30. 
52 Eder 2010, s. 21. 
53 Gauntlett 2008, s. 9. 
54 Bohlin & Berg 2017, s. 69. 
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6.1.4 Carl-Stefans karaktärsutveckling 

Carl-Stefan går från att vilja vinna alla tävlingar ihop med sitt lag till att helt ändra inställning till 

det motsatta. Han väljer att göra dåligt ifrån sig med flit på tävling i hopp om att laget ska förlora 

och komma till öråd - där han hoppas kunna vinna immunitet och rösta ut någon av de andra för 

att försvaga deras pakt. Utifrån Eders analysdel symptom är den bakomliggande orsaken till det 

förändrade beteendet att han verkar ha kommit till insikt om att man inte kan vinna Robinson på 

egen hand.55 Han märker att det sociala spelet är viktigt i Robinson att fysisk och mental styrka 

inte enbart kan ta dig till vinsten. Han fortsätter att vara arrogant och hamnar ofta i konflikter, 

något som tyder på att han egenskapsmässigt inte gör någon större utveckling.  

6.1.5 - Slutet på Carl-Stefans resa - Scenbeskrivning 
 

Strax innan laget ska iväg och tävla 

uppstår det en dispyt mellan Carl-Stefan 

och resten av laget där Carl-Stefan blir 

anklagad för att ha förstört deras enda 

yxa. Tidigare har han frågat efter yxan, 

därav misstankarna från de andra i laget. 

Han har dessutom erkänt att han försökt 

sabotera för laget i en tävling genom att 

medvetet prestera dåligt för att få laget till ö-råd och kunna rösta ut någon av killarna som är 

starka i paktandet.56  

Carl-Stefan förnekar anklagelserna om att ha förstört yxan, men de andra i laget ifrågasätter 

honom. Hans svar är att han inte hade några problem med att erkänna att han sabbade tävlingen. 

Adnilson anklagar Carl-Stefan för att vara falsk och kallar sedan Carl-Stefan för en ”pappas 

pojke”57, varpå Carl-Stefan svarar “Ja jag har en pappa, sue me”. 58 Adnilson lyfter upp sitt 

halsband med döskalle-amulett nära Carl-Stefans ansikte och säger “Det här är du”. 59 Efter 

bråket får vi se en synk med Carl-Stefan där han säger följande: 

 
55 Eder 2010, s. 32. 
56 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 7 - Offret, Mastiff, Sverige, Tidskod: 00.08.00-00-10.00. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 

Figur 2. Carl-Stefan i konflikt. 
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Eh… Stämningen nu imorse är samma som vanligt. Ingenting har förändrats i stort sett från dag 

två, vilket då får mig tänka lite såhär “jag kan ju vara kvar i två-tre veckor till och uthärda… Eh… 

Jag kommer definitivt inte göra det gratis så om Mastiff vill ha bra tv så kommer det kosta. Eh… 

Mina krav är rätt tydliga, du kan ta papper och penna om du vill skriva ner det. Eh… Jag vill ha 

fyratusenfemhundra pund insatta på mitt konto idag med betalningsbekräftelse. Innan dess rör jag 

inte mig en fena. Det kommer inte vara en synk, det kommer inte vara något bråkande, det kommer 

inte vara något tävlingsdeltagande från min sida. Är det så att ni inte godkänner det då får ni helt 

enkelt bryta mig isåfall. Så att meddela produktionen det så får ni ta det där.60 

Det är Carl-Stefans sista ord i Robinson och i nästa sekvens meddelar programledaren att Carl-

Stefan har fått åka hem. 

6.1.6 Slutet på Carl-Stefans resa - Analys 

 

När karaktären Carl-Stefan blir konfronterad betonar han att om han hade förstört yxan hade han 

vågat stå för det:  

Det finns ingenting jag är rädd för att säga till er. Ingenting, okej? Jag har inte rört yxan 

överhuvudtaget. Jag hade hellre stulit yxan, stulit tändstålet, gått upp i djungeln och byggt ett eget 

läger, det är vad jag hade gjort. 61 

Carl-Stefan säger till de andra att han hade klarat av att överleva på ön utan dem. utifrån Eders 

fiktiv karaktär-del indikerar hans reaktion och språkbruk på att han har en önskan om att 

framställa sig som orädd och en överlevare.62 Karaktärsdrag som är i enlighet med de klassiska 

idealen för den hegemoniska, tuffa macho-mannen - att vara en stark och hårdhudad kämpe.63 För 

Carl-Stefan är sammanhållning i laget inte viktigt, något han bevisar i hans erkännande om att 

medvetet sabotera för de andra tidigare. Han bryr sig mer om sig själv. Det har lett till att han får 

hela laget emot sig och hamnat i ett utanförskap. När han får den förlöjligande gliringen om att 

vara ‘pappas pojke’ skrattar Carl-Stefan när han svarar ‘Jag har en pappa, sue me’. I denna 

situation väljer Carl-Stefan att besvara härskartekniken med att själv använda samma form av 

teknik för att återfå makt över situationen. Hans kroppsspråk och leende signalerar att han är 

självsäker i situationen. Utifrån Eders artifakt-del av karaktärsklockan bidrar bildspråket med att 

förstärka konflikten mellan dem genom att de i bild är placerade emot varandra.64 Carl-Stefan står 

 
60 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 7 - Offret, Mastiff, Sverige, Tidskod: 00.08.00-00-10.00. 
61 Ibid. 
62 Eder 2010, s. 41. 
63 Fagerström & Nilson 2008, s. 18–19. 
64 Eder 2010, s. 21. 
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ensam i bild när han först blir konfronterad av Adnilson, medan Adnilson är tillsammans med de 

andra i gruppen vilket också indikerar på Carl-Stefans utanförskap. 

När Carl-Stefan senare säger (om sin medverkan) ‘Jag kommer definitivt inte göra det gratis så 

om Mastiff vill ha bra tv så kommer det kosta’ exponerar det hans medvetenhet om att hans 

framställning i Robinson har gjort honom till en stark karaktär som kommer få mycket 

uppmärksamhet och tv-tid. Han säger att det inte ‘kommer vara en synk’ eller ‘något bråkande’ 

vilket också bevisar att han själv vet om att hans argumentationer och elaka kommentarer är 

något som tv-produktionen troligtvis anser som bra tv. Vilket också stämmer i och med att de 

frekvent använder Carl-Stefans synkar och framhäver hans kontroversiella åsikter. Carl-Stefans 

initiativ till att förhandla med Mastiff om pengar och hans strävan efter makt påvisar också ett 

stereotypiskt maskulint beteende enligt de gamla traditionella manliga idealen som Gauntlett 

nämner. 65 

6.1.7 Robinson - Introduktion av Linn 

Det första som lyfts fram av Linn i Robinson är, “Jag tror faktiskt att de andra får passa sig lite 

grann. Trots att jag ser liten och klen ut har jag ett jäkla pannben”66. Linn är försiktig i sitt sätt att 

prata om sig själv. Hon säger att de andra får passa sig ”lite grann”. Hon tycker att hon ser ”liten 

och klen” men framför ändå att hon har ett ”jäkla pannben”. Känslan är att Linn framställs som 

en underdog i Robinson. 

6.1.8 Början på Linns resa - Scenbeskrivning 

 

 
65 Gauntlett 2008, s. 9. 
66 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.00.35. 

Figur 3. Linns reaktion när hon blir vald. Figur 4. Reaktionen från laget när de inser att de valt fel 
person. 
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I den här sekvensen har det precis varit en tävling innan där vinnarna får välja vilka som ska vara 

med i deras lag. Sex killar vann och tre bildade lag nord och tre bildade lag syd. Växelvis väljer 

lagen sedan personer till deras lag, fram till att det bara är två personer kvar som då blir utan lag. 

När lag Syd med bland annat Carl-Stefan ska välja en person, väljer de Linn. Hon sträcker upp 

armarna i förvåning och frågar “Mig?” Carl-Stefan säger nej men det verkar inte Linn höra som 

har börjat glädjehoppa sig fram till laget. Programledaren frågar laget varför de valde Linn och 

svarar att de menar hon i randig tröja. Personen i den randiga tröjan säger att hon heter Fia och 

Carl-Stefan säger att det var Fia de menade. Det klipps till en bild på laget och deras reaktion på 

händelsen. Programledaren konstaterar att det är en olycklig situation och frågar Linn hur hon 

känner. Hon säger att det är lugnt och att Fia är grym. Efteråt klipps det till en synk där Lucas och 

Linn berättar deras syn på situationen. Lucas tyckte synd om Linn medan Linn inte tyckte det 

gjorde så mycket, hon är inte här för att skaffa vänner.67 

6.1.9 Början på Linns resa - Analys 

Scenen är i början av det första avsnittet efter att de suttit tillsammans på en flotte. Tittarna vet 

ingenting om karaktärernas relation sedan tidigare utöver att de har småpratat på flotten. I bilden 

kan man se att de flesta har svarta kläder och står med armarna i kors medan Linn med blått hår 

och färgglada kläder är mer livlig i sitt kroppsspråk. Linn sticker ut från mängden i sättet hon klär 

sig och med sitt blåa hår men även när hon blir vald är hon inte lika reserverad i sitt kroppsspråk 

utan slänger med armarna och hoppar. Angående Eders fiktiv karaktär om hur karaktären 

reagerar blir hon förvånad när hon ropas upp, vilket vi tycker tyder på att hon själv inte trodde 

hon skulle bli vald.68 Det hela var dock ett missförstånd och laget trodde de valt Fia. Redan här 

etableras det en relation mellan laget och Linn, hon som den svaga spelaren de inte vill ha. I 

scenen blir Linn en symbol för svaghet.69 

 

En hierarki finns i laget då det var tre vinnare som fick välja vilka som ska vara med i deras lag, 

alla är medvetna om den hierarkin och står och väntar på att deras namn ska bli uppropade. Alla 

de sex vinnarna var killar och de kan uppfattas som en stereotypisk framställning av män då de 

ofta framställs som kompetenta, starka och som ledare.70 Det finns också en hierarki redan i det 

laget bland de tre vinnarna där Carl-Stefan tar på sig en ledarroll och ropar upp alla personer som 

 
67 Robinson, 2019, Säsong 18, Avsnitt 1 - Och jorden var öde och tom…, Mastiff, Sverige, Tidskod: 

00.10.20.  
68 Eder 2010, s. 41. 
69 Eder 2010, s. 32. 
70 Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71. 
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ska vara med i deras lag. Den hierarkin är inte lika tydlig och de andra karaktärerna är nog inte 

medvetna om den. Efter att det blivit fel klipps det till en bild på laget och deras reaktioner. 

Karaktärernas värderingar genom deras språkbruk är vänliga, man kan se flera i laget hålla sig för 

ansiktet och visar med kroppsspråket att det var en jobbig situation. Men även Linn lyfte upp Fia 

istället för att bli sur. Linn säger sedan i synken att det inte gjorde något och att hon inte är här för 

att skaffa nya kompisar. Som Eder beskriver i analysdelen fiktiv karaktär kan vi som publik 

förstå hur en karaktär kan påverkas eller känna genom egna erfarenheter hos publiken. Hela 

scenen kan jämföras med hur man delade in lag i skolan där man turades om tills det bara var en 

kvar. Vissa tittares erfarenheter hur man borde känna skiljer sig från hur Linn uttrycker sig att 

känna, vilket kan få folk att tro att hon ljuger om sina känslor i synken medan andra kanske ser 

henne som stark som inte har de erfarenheterna från skolan.71 

6.1.10 Linns karaktärsutveckling mellan scenerna 

Linn visar att hon har en förmåga till att ta initiativ och leda. Hon formar en pakt med de andra 

tjejerna i lägret där hon tar den största ledarrollen. På tävlingarna visar hon att hon har en mental 

styrka och vinner respekt från de andra lagmedlemmarna. Hon kommer långt i tävlingen och hon 

bevisar både för de andra och sig själv att hon kan tänka smart och taktiskt. Linns relationer med 

de andra utvecklas genom att hon är öppen med sina åsikter och vågar gå emot strömmen för att 

fatta de beslut hon själv anser är bäst. Det leder också till att hon kan hamna i mindre konflikter 

med andra som har andra viljor, men Linn lyckas ofta övertala eventuella motparter genom att 

använda logiska argument för hennes sak. 

 
71 Eder 2010, s. 41. 
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6.1.11 I slutet av Linns resa - Scenbeskrivning 

Den här scenen utspelar sig i avsnitt 49 av 51 då det bara är 5 deltagare kvar. Scenen är den sista 

vi ser från Linn innan hon åker ut från en tävling som utspelar sig senare. På dagen har frågan 

kommit upp hur alla sov under natten och Linn säger att Bonnie gått “loco”, 72 vilket andra 

karaktärer håller med om. Bonnie säger att råttorna i natt har varit helt galna. Hon beskriver att 

hon ropat på hjälp i drömmen och hoppades på att någon skulle väcka henne så hon slapp vara 

där bland råttorna. Mitt i avbryter Linn och säger “Vi andra kände nog, håll bara käften”.73 

Bonnie svarar med att ”det är nog vad du brukar känna när andra ropar på hjälp”. Linn försvarar 

sig med att det inte var det hon menade utan att Bonnie förstört deras sömn genomgående under 

Robinson på grund av hennes råtträdsla. Efter det klipps det till en synk där Linn berättar att 

Bonnie har gått bananas “och slagit med en käpp och vi sa åt henne att nu får du fan ge dig”.74 

Efter det gick hon och la sig på stranden och där var det bättre. Linn menar att de har sagt åt 

henne flera gånger att stranden är bättre. Det klipps tillbaka till bråket och Bonnie tycker Linn är 

självförhärligande och imiterar Linn “jag som kan det från början och så skriker du hjälp och stör 

min sömn”.75 Bonnie konstaterar det var omtänksamt av Linn på ett sarkastiskt sätt. Hon berättar 

att om hon vetat att det var skönare på stranden skulle hon flyttat dit tidigare och lägger till att 

syftet då inte vore att komma bort från råttorna. Linn säger åt Bonnie att vi har sagt det till dig 

tidigare varpå Bonnie svarar “du har ju alltid sagt allting, Almighty King Linn”.76 En annan 

karaktär säger att det var tack vare Bonnie som de byggde “Villa vila”77 (ett läger längre bort som 

ska vara tyst). Linn säger att det var bra. Bonnie svarar med att hon kanske inte är lika bra på att 

 
72 Robinson, 2019, Avsnitt 49 - Den sista måltiden, Mastiff, Sverige, Tidskod: 00.18.00. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 

Figur 3. Linn i konflikt med Bonnie. Figur 4. Bonnie. 
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förhärliga sig själv hela tiden. Det klipps efter det till en synk där Bonnie säger att hon fått nog av 

att vara hackkyckling och att de andra ska backa.78 

6.1.12 I slutet av Linns resa - analys 

Linn och Bonnie har paktat ihop under säsongens gång där Linn har varit ledaren i pakten. De har 

bråkat tidigare men alltid hållit ihop och håller varandra om ryggen i ö-råden. Sättet de behandlar 

varandra på under denna sekvens visar att det har uppstått en irritation mellan dem. Linn, i 

spetsen med andra karaktärer, riktar irritation mot Bonnie för att hon stör deras sömn och Bonnie 

visar sin irritation mot Linn för att hon tycker Linn är för självgod. Utifrån Eders analysdel, 

artefakt, ser Bonnie ut av vara mer ensam i bildkompositionen då hon inte har någon som sitter 

bredvid henne. Linn har en annan karaktär bredvid sig som också håller med i det Linn säger, 

vilket får Linn att se starkare ut medan Bonnie blir svagare. Bakgrunden i Bonnies fall är mörk 

och det är rök framför henne vilket blir en kontrast mot Linn där hennes bakgrund är mer grön, 

ljus och mindre rökig. Det kan associeras till den typiska bilden av den onda och den gode och 

kan få en att sympatisera mer med Linn.79 Bonnie använder mycket sarkasm i sitt sätt att prata 

med Linn, att hon är omtänksam, hon får öknamn som Almighty King Linn, härmar Linn och 

Bonnie tycker Linn hela tiden är självförhärligande. Bonnie tycker uppenbarligen inte att Linn är 

någon kung eller är omtänksam utan använder det för att trycka ner och förminska Linn. Bonnie 

använder förminskning som härskarteknik.80 Det kan vara ett försök från Bonnie att framstå som 

starkare och få Linn att se svagare ut. 

Känslan är att Bonnie söker sympati hos de andra karaktärerna, men när hon inte får det blir hon 

arg och riktar den mot Linn. Linn försöker dock lösa Bonnies problem med att hon kan sova på 

stranden där råttorna inte finns. Linn kan dock uppfattas som osympatisk och hård då hon inte 

tycker synd om Bonnie som måste ligga längst ut bland råttorna, när de vet att hon är rädd för 

dem. Linn är extremt rak och berättar exakt vad hon tycker, som när hon berättar att känslan hon 

hade i natt var att Bonnie ’bara skulle hålla käften’. Hon säger det dock på ett klumpigt sätt efter 

att Bonnie berättat att hon ropat på hjälp. Alla verkar dock hålla med om att Bonnies beteende är 

ett problem. Linn är högst upp i hierarkin och det är hon som får säga till Bonnie medan de andra 

för det mesta bara nickar med instämmande. Linn frångår den stereotypiska kvinnan och 

 
78 Robinson, 2019, Avsnitt 49 - Den sista måltiden, Mastiff, Sverige, Tidskod: 00.18.00. 
79 Eder 2010, s. 21. 
80 Bohlin & Berg 2017, s. 69. 
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uppfattas som den starka och ledaren i gänget.81 Hon är inte längre en symbol för svaghet utan en 

symbol för ledarskap.82 

6.2 Paradise Hotel 

Analysen av Paradise Hotels två utvalda karaktärer, Marcelo och Camilla, har en liknande 

struktur likt Robinson-analysen. Först att analyseras är Marcelo och sedan Camilla. Del ett i 

analysen är att analysera introduktionen av karaktärerna i avsnitt ett (även här med separat 

scenbeskrivning och analysdel). Sedan följer ett avsnitt om karaktärsutvecklingen som skett 

mellan scenerna. Till sist analyseras varsin scen som är talande för hur karaktären i fråga slutar 

sin resa. 

6.2.1 Introduktion av Marcelo - Scenbeskrivning 

 

Det första som lyfts fram av karaktären Marcelo är också den första scenen som vi tänkt 

analysera av honom. Han är klädd i bara badbyxor och säger, “I'm fucking back.”83 medan han 

lyfter en skivstång och flörtar med kameran. Marcelo har varit med i en tidigare säsong av 

Paradise Hotel och känns därför igen av vissa tittare. Han fortsätter sedan att visa djävulshornen 

med fingrarna och säger samtidigt, “Djävulen bär prada men i mitt fall bär han sex-pack.”84 

Kameran zoomar då in på hans mage i takt med att musiken från 50 cent sjunger att han är 

“motherfucking P-I-M-P”. Efter det börjar Marcelo att göra armhävningar och det blir närbilder 

på hans kropp samtidigt som han säger, “Förra året gjorde jag misstaget att bli kär. Den här 

gången kommer jag inte låta en få smaka på åderpålen, den här gången kommer jag säga att jag är 

 
81 Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71. 
82 Eder 2010, s. 32. 
83 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.20.30-00.21.03. 
84 Ibid. 

Figur 5. Marcelo lyfter vikter. Figur 6. Marcelo luktar på ett par trosor. 
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som en buffé, jag räcker till alla.”85 Sen byts musiken i bakgrunden och man hör “oh girl i'm 

trying to get your pussy wet” samtidigt som man ser Marcelo lukta på ett par trosor. Han 

fortsätter lyfta vikter och kollar sig själv i spegeln och samtidigt som han säger, “Självklart 

kommer jag charma damerna. Massage här massage där. Ni kommer få se Mr. Romance in 

action, han kommer gå loss där inne. Jag älskar tjejer.”86 Det klipps sedan till att han käkar på 

trosorna och i musiken hör man nu “to the club and spend that cash”.87 Det växelklipps sedan 

mellan att han visar hur han ska kasta kulan och honom säga: “I år finns det inget annat än att jag 

står där med kulan på 500 000 och maxar den i backen. Nu jävlar har jag lämnat stationen, 

svinresan 19, hoppa på tåget eller bli fucking överkörda. Nu kör vi.”88 Det sista man får höra från 

musiken innan man lämnar hans introduktion är “I'm a fuckboy”.89 

6.2.2 Introduktion av Marcelo - Analys 

Utifrån Eders artefakt om de stilistiska valen lyfts karaktären Marcelo fram väldigt stereotypiskt i 

bildspråket, han lyfter vikter genomgående under hela introduktionen vilket framställer honom 

som fysiskt stark.90 Han är typiskt machoman i sättet han självsäkert pratar om hur han gillar 

tjejer. Han säger att han är som en buffé och vill ligga med alla, vilket är socialt accepterat som 

man. En kvinna kan få kommentarer som “hora” eller liknande om hon skulle säga samma sak. 

Marcelo har också en idealkropp för många som vill se vältränade ut, hans kropp framhävs i 

närbilder och det zoomas in på hans magrutor. Han är också medveten om dem själv och liknar 

sig med djävulen med magrutor. Han har en hegemonisk maskulinitet då han uppfyller 

samhällsidealet över hur många eftersträvar att se ut.91 Nästan alla karaktärer har en tränad och 

smal kropp i Paradise Hotel vilket i sin tur också kan påverka vad tittarna ser som attraktivt och 

idealt hos sig själva eller andra.92 

Musiken i bakgrunden säger att han är en pimp vilket översatt till svenska betyder hallick men 

kan också betyda att man gör något extra, pimpar upp festen exempelvis. Musiken berättar även 

att han ska göra tjejerna våta och hur han ska in på klubben och spendera pengar. Musiken 

tillsammans med vad han gör framför kameran och hur det klipps symboliserar hans karaktär som 

 
85 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.20.30-00.21.03. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Eder 2010, s .21; Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71.  
91 Fagerström & Nilson 2008, s. 18–19. 
92 Gauntlett 2008, s. 2–3. 
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väldigt macho.93 Karaktären har ännu inte etablerat någon relation till andra karaktärer och har 

ännu inte någon plats i en hierarki bland de andra än. Men musiken i bakgrunden skulle kunna 

tolkas som att produktionen framställer honom som jägare och tjejerna som byten och vidare 

skulle det kunna tolkas som han är över dem i hierarkin. 

6.2.3 Marcelos karaktärsutveckling mellan scenerna 

Marcelo får snabbt många på hans sida. En tidigare vän till honom kommer in i hotellet och 

tillsammans styr de vad de kallar för “The Wolf Pack”. Marcelo har sex med nästan alla tjejer i 

huset vid olika tillfällen och hans ex checkar in på hotellet. Marcelo förändrar då sitt sätt hur han 

är med de andra tjejerna och gör saker i smyg istället för öppet. Vilket blir utifrån Eders 

analysmetod symptomet på den bokomliggande orsaken till att hans beteende ändras.94 Nina som 

är Marcelos ex får reda på vad han gjort i huset innan hon kom in vilket leder till att han ofta är 

involverad i drama. Flera av tjejerna inne i huset är intresserade av Marcelo och de tror alla att de 

är hans “nummer 1” i huset och istället för att bli arga på Marcelo bråkar de med varandra om 

hans kärlek. Marcelo blir en ledare i spelet och använder det sociala spelet till en taktisk fördel 

där han både har stort inflytande över tjejerna och killarna. Hans makt i hotellet leder till att 

majoriteten gör det som Marcelo vill att de ska göra.  

 

 

 

 

 

 
93 Eder 2010, s. 32.  
94 Ibid. 
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6.2.4 Slutet på Marcelos resa - Scenbeskrivning 

 

Figur 7. Erica och Marcelo i kul-ceremonin.  Figur 8. Josie berättar om sin besvikelse. Marcelo inklippt i bakgrunden. 

 

Marcelo har lyckats ta sig till 

final med sin nya partner Erica 

och de har kommit till den sista 

etappen i Paradise Hotel, kul-

ceremonin. Det ultimata testet 

som bevisar om de nu kan lita på 

varandra eller inte. 

Scenen börjar med att 

programledaren beskriver 

reglerna för hur en kul-ceremoni går till. Kastar man kulan delas pengarna med övriga deltagare 

om man inte kastar den på 500 000, då får man allt själv. Kastas inte kulan delar Marcelo och 

hans partner, Erica, på 250 000 kronor var. I scenen hör man hur Josie (Marcelos tidigare partner) 

gråter och det klipps till en synk där hon berättar hur orättvist det är att inte hon står där i finalen 

när de två spelat tillsammans under hela säsongen. I bakgrunden på Josies synk visas en 

förinspelad video på en leende Marcelo.95  

Det klipps sedan till en synk med Marcelo som berättar att de lyckats lura de andra deltagarna 

helt. Vi får se hur Marcelo och Erica berättar enskilt för de andra deltagarna att de kommer kasta 

kulan och dela pengarna med de andra istället för sin partner, allt i jakt efter deras röster. Marcelo 

berättar sedan i en synk att det vore skönt att lämna paradiset rakryggad och dela pengarna med 

Erica. Erica är inne på samma spår och säger att hon inte har hjärta för att kasta kulan men inte 

vet om hon får en annan känsla när hon väl står där. Det börjar läggas upp pengar på bordet och 

klipps växelvis med synkar med olika deltagare där en säger att man inte kan lita på Erica. 

 
95 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 36, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.32.00. 

Figur 9. Marcelo och Jesper efter att Marcelo har kastat kulan. 
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Marcelo vågar inte tänka tanken att Erica skulle kunna kasta kulan och Erica säger att hon inte 

har särskilt starka armar, med glimten i ögat. Pengasumman på bordet blir högre och högre och 

de andra deltagarna börjar bli frustrerade. På 400 000 kronor skakar Erica på huvudet subtilt som 

ett nej till Marcelo. Det klipps till ett klipp där Marcelo säger till Erica att han “svär på allt” att 

han inte kommer kasta kulan. Sedan börjar deras kärleksresa visas i ett montage, de ligger och 

kysser varandra i sängen och Erica berättar att hon har känslor för Marcelo. Erica berättar i en 

synk att deras vänskap betyder mer än pengarna och att hon vill dela dem med Marcelo och han 

säger att han inte kommer kunna kasta kulan på henne. På 450 000 kronor kollar Marcelo upp 

mot de andra och får ögonkontakt med hans vän Jesper som varit i hans pakt under hela 

säsongen. Det börjar då klippas till deras resa tillsammans där de säger att ingen kommer minnas 

en fegis och att det inte finns någon seger utan offer. På ordet offer sker en övergång från 

montaget till en närbild på Erica. Programledaren ropar upp att det nu ligger en halv miljon 

kronor på bordet och Marcelo väljer att kasta kulan. Han berättar i en synk att han inte ljugit för 

Erica och påstår att det han sa tidigare till henne var sant, men när han såg Jesper kände han att 

han blev tvungen att kasta kulan då han hade lovat honom det. Han berättar även att han och 

Jesper ska dela på pengarna. Marcelo och Jesper berättar i en synk att de har styrt hela spelet 

under säsongen och att de är bäst. I en synk är Josie jättebesviken på Marcelo att han inte ens 

nämner henne då de var de som spelat tillsammans under hela resan, hon säger att hon känner sig 

lurad. Marcelos ex Nina säger till Erica att hon har varnat henne för att Marcelo inte är någon att 

lita på. Scenen avslutas med att det öppnas skumpa och firar Marcelo som vinnare.96 

6.3.5 Slutet på Marcelos resa - Analys 

Utifrån Eders artefakt är den här scenen till en början vinklat klippt till att få oss som tittare att tro 

att Marcelo inte kommer att kasta kulan på Erica.97 En annan bild av Marcelo som karaktär 

introduceras där han nu visar tecken på att ha mjuknat och utvecklats vidare från hans kaxiga 

introduktion som presenterades i början av säsongen. Vi får se honom lova Erica att inte kasta 

kulan och han uttrycker en vilja att kunna lämna hotellet rakryggad. Det är en ny slags stolthet 

hos Marcelo där han verkar värdera sin relation till Erica högre än att kamma hem den största 

pengasumman. Hans eventuella vilja att prioritera relationer framför pengar, makt och 

prestationer, går emot ett traditionellt (och förlegat) maskulint beteende, enligt Gauntlett.98  

 
96 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 36, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.40.00. 
97 Eder 2010, s. 21. 
98 Gauntlett 2008, s. 9. 
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I tillbakablickarna presenteras Marcelos relation till Erica som stark, vänskaplig och även 

kärleksfull. Vi ser hur han har byggt upp ett förtroende hos henne. Denna bild raseras dock när 

det i klippningen framstår som att Marcelo och Jesper får ögonkontakt vid 450 000 kronors-nivån 

och Jesper nickar uppmuntrande till Marcelo. Montaget som följer påminner oss om att Marcelos 

vänskapsrelation till Jesper har varit den viktigaste för honom genom hela säsongen och att de 

tillsammans har försökt manipulera och kontrollera alla andra i huset. Där uppstår det en konflikt 

mellan den nya och gamla presentationen av Marcelo. Det leder till att vi som tittare börjar 

fundera på om Marcelo faktiskt har utvecklats eller om han kommer att kasta kulan och därmed 

bevisa att han är exakt den karaktären som han presenterades som i introduktionen av Paradise 

Hotel. Klippningen förstärker skiftet som sker och Erica, som i början av scenen presenterades 

som den som var mer opålitlig och påvisade tendenser till att kasta kulan, blir plötsligt framställd 

som ett offer. När ordet offer uttalas i en tillbakablick klipps det i takt till att ordet yttras till en 

närbild på Erica, vilket är en tydlig vinkling av produktionen. De framställer därmed Marcelo 

som dominant. Han kontrollerar vad som ska hända i situationen och väljer att kasta kulan. 

Marcelo är också den som i denna scen är aktiv och aggressiv (i sitt sätt att kasta kulan), vilket 

leder till att han blir framgångsrik i spelet eftersom han kammar hem hela vinsten. Enligt 

Gauntlett är dessa egenskaper och agerande en stereotypisk representation av manliga tv-

karaktärer, där männen ofta är de som tar besluten, är aktiva, dominanta och framgångsrika.99  

Marcelo och Jesper har varit i samma pakt hela säsongen, som även Erica har ingått i. När 

Marcelo kastar kulan använder han ursäkten att han måste för att han har lovat Jesper det. När 

Jesper och Marcelo firar vinsten efteråt är båda extremt nöjda och glada, det framstår därför som 

att de tillsammans har vunnit Paradise Hotel. Dessutom säger Marcelo även att han ska dela 

pengarna med Jesper. Trots att Erica varit en del i deras pakt visar Marcelo nu att hon bara varit 

en bricka för honom i spelet, ett sätt att ta sig till vinsten. Marcelo har alltså lurat Erica hela tiden 

till att tro att hon kan lita på honom, på samma sätt som han lurade Josie.  Trots att det är tjejer 

man vinner med, om man som i Marcelos fall är en kille, har han ändå valt att lura tjejerna i hans 

egen pakt och först och främst spela med Jesper. Marcelos och Jespers sätt att agera indikerar på 

att de har använt sig av härskartekniken undanhållande av information. De har utbytt information 

bakom Erica och Josies ryggar, lagt upp en taktik och använt sig av lögner för att ta sig till en 

maktposition. Det är enligt Bohlin och Berg en härskarteknik som kallas undanhållande av 

information.100 Marcelos agerande får honom dessutom att framställas som en person som gör allt 

 
99 Gauntlett 2008, s. 47. 
100 Bohlin & Berg 2017, s. 85. 
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för sin egen vinnings skull. Han krossar relationer och bryter vänskapsband (till Erica och Josie) 

för att vinna prissumman. När Josie uttrycker sin besvikelse i en synk och en skrattande Marcelo 

klipps in som bakgrundsbild presenterar produktionsbolaget Marcelo som att han är glad på 

Josies bekostnad. Denna representation av karaktären Marcelo indikerar på att han inte känner 

någon ånger över hans falskhet och svekfulla handlande kan liknas med de egenskaper som 

förknippas med en låg moral, vilket kan associeras till ett skurkaktigt beteende. Det är, enligt 

Fagerström och Nilson, en stereotypisk framställning av en ‘macho-man’.101 Marcelo är den 

karaktär som avslutningsvis styr scenen på grund av sitt agerande och det framgår även att hans 

manipulerande samt taktiskt tänkande har lett honom till vinsten i Paradise Hotel, vilket också 

indikerar på att han är överst i hierarkin. 

6.3.6 Introduktion av Camilla - Scenbeskrivning 

 

Figur 10. Camilla på blomsterängen.   Figur 11. Camilla formar en hjärtsymbol med händerna. 

Tjejerna åker mot hotellet i en katamaran. De skålar med champagne och sedan ser vi en närbild 

på Camilla när hon står upp med vinden i håret. Vi hör henne säga “De som tror att de inte 

kommer bli kära i år, de ligger risigt till för nu kommer jag!”102 Det växelklipps till Camillas 

synk och hon skrattar. “Jag ska få alla på fall”.103 Tjejerna anländer sedan till hotellet och tas 

emot av programledaren. En stund senare får tittarna se en längre introduktion av Camilla. 

Camilla går på ett fält med en blomsterbukett i handen. Hon bär en blomsterkrans runt huvudet 

och en vit klänning och säger “Jag heter Camilla Skalleberg. Jag är 20 år och jag kommer från 

Stockholm. Det går väldigt snabbt för mig att bli kär och jag är inte rädd för att säga det heller”. 

Camilla sitter sedan framför kameran i en ljusrosa bikinitopp i en tropisk natur och har en buske 

med rosa blommor bakom henne. “Då kan killarna bli lite avskräckta, men det får dem bli!”104 

 
101 Fagerström & Nilson 2008, s. 70–71. 
102 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.02.15. 
103 Ibid. 
104 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.05.20-00.06.05. 
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säger hon och skrattar. Samtidigt spelas låten Show me love med Robyn med textraderna “Show 

me love, show me life” och “You're the one that I ever needed, Show me love and what it's all 

about, alright”. Camilla tar upp en prästkrage, drar loss ett blomblad och säger “Jag tror att jag är 

lite av The girl next door. Sen kanske jag är den jobbiga versionen av The girl next door.“ 105 

När Poplåten Call me maybe med Carly Rae Jepsen börjar spelas i bakgrunden sker det ett skifte i 

scenen. Camilla står på en strand i röd bikini med volanger och låtsas dra ett rep med armarna 

som för att fånga någon. I musiken hör vi samtidigt “Hey, I just met you and this is crazy, But 

here's my number, so call me maybe”. Camilla fortsätter prata. 

Jag kräver ganska mycket av killar. Jag vill ha mycket kärlek, romantik och uppmärksamhet. 

Sen kan de tycka att jag är ganska jobbig, för jag kräver det och pratar väldigt mycket. Alldeles 

för ofta och alldeles för snabbt. Nu vill jag in på hotellet, hitta min drömprins och bli kär, för nu 

vill jag pussas! Woh! 

Under tiden Camillas dialog hörs formar hon sina händer till en hjärtsymbol och gör sedan “kom 

hit”-rörelsen med ett finger. Hon ger sedan en slängkyss mot kameran. När Camilla säger att hon 

’pratar väldigt mycket’ signalerar hon det med händerna i en rörelse som brukar användas på ett 

nedlåtande sätt när någon pratar för mycket. När Camilla står på stranden visas en närbild på 

henne när hon pussar mot kameran och textraden “Before you came into my life I missed you so 

bad” hörs i musiken. Det sista som visas är hennes glädjetjut och stora leende, samtidigt som hon 

gestikulerar utåt med armarna.106  

6.3.7 Introduktion av Camilla - Analys 

Att produktionen har valt att placera Camilla på en äng med blommor och vit klänning för 

tankarna till en somrig romans. Den vita klänningen kan förknippas med brudklänningen som 

förknippas med oskuldsfullhet. Utifrån Eders analysdel om symbol blir Camilla därmed en 

symbol för just oskuldsfullhet. När hon doftar på sin blombukett kollar hon flirtigt in i kameran 

och när hon drar loss blombladen från prästkragen associeras det med den klassiska barnleken 

Älskar, älskar inte. Leken går ut på att dra loss blombladen och för vartannat blad sägs “älskar” 

och “älskar inte” tills bara ett blad återstår, vilket ska visa hur personen som varit i åtanke känner. 

Musiken om kärlek förstärker den romantiska känslan och Camilla ler flera gånger. Baserat på 

analysdelen fiktiv karaktär leder det till att hon egenskapsmässigt framstår som romantisk, 

positiv, lättsam och entusiastisk.107 

 
105 Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff, Tidskod: 00.05.20-00.06.05. 
106 Ibid. 
107 Eder 2010, s. 41. 
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Nästintill allt Camilla säger har en koppling till kärlek. Hennes mål med Paradise Hotel verkar 

vara att finna hennes ‘drömprins och bli kär’, snarare än att vinna. Att fokusera mer på kärlek och 

att hitta en partner är något som faller i enlighet med den kvinnliga stereotypen från förr, då 

förväntningarna på att kvinnor skulle gifta sig och bli hemmafru var större än att de skulle 

prestera t.ex. karriärmässigt.108 Det är också intressant att det negativa hon lyfter fram är att hon 

”pratar väldigt mycket”. Att en kvinna sticker ut och har åsikter istället för att vara passiv och 

tystlåten är något som uppmuntras i modern tid, men som historiskt var något negativt.109 Likt 

den amerikanska tv- och film-stereotypen för kvinnor representeras Camilla som att det viktigaste 

för henne är sökandet efter kärlek.110 Det gestaltas både i språkbruket och hennes kroppsspråk, då 

allt hon gör har någon koppling till romantik. Hennes klädstil, alltså den röda bikinin med 

volanger, den ljusrosa bikinin och den vita klänningen med spetsdetaljer bidrar även till att öka 

femininiteten och framställa Camilla som en söt och oskuldsfull tjej. Utifrån symbol i 

karaktärsklockan leder klippningen, kroppsspråket, musiken, kläderna och det hon säger till att 

Camilla framställs som en symbol för romantik och femininitet.111 

Karaktären har ännu inte hunnit etablera några relationen med andra karaktärer i den här scenen 

och kan därför inte heller sättas in i någon hierarki. 

6.3.8 Camillas karaktärsutveckling mellan scenerna 

Under Camillas medverkan i programmet blir hon kär i deltagaren Marcelo, vilket leder till att 

hon blir avundsjuk när han umgås med andra tjejer. Camilla blir snabbt indragen i en pakt där 

hon förlitar sig på killarna och deltar själv inte särskilt aktivt i “spelet”. Det leder till att Camilla 

blir en bricka i spelet för ‘The Wolf Pack’ och låter sig styras av killarna. Hon blir därför osäker 

och förvirrad när hon behöver fatta beslut, då hon är kluven mellan att göra det som är bäst för 

henne själv eller Marcelo. Grundat i Eders analysdel fiktiv karaktär leder Camillas agerande till 

att hon egenskapsmässigt framställs som passiv, lättmanipulerad och naiv.112 När Marcelos ex 

Nina checkar in på hotellet förändras Camilla. Därefter blir hon mer tillbakadragen och 

reserverad, hennes avundsjuka minskar successivt och hon börjar acceptera att Marcelo umgås 

med andra tjejer (i tron om att de sedan ska bli ett par i Sverige efter programmet). Hennes 

känslor för honom svalnar något. Trots det röstar hon ut sin egen partner, Theo, för att följa 

 
108 Gauntlett 2008, s. 47. 
109 Gauntlett 2008, s. 11–12. 
110 Gauntlett 2008, s. 53–54. 
111 Eder 2010, s. 32. 
112 Ibid. 
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Marcelos/’The Wolf Packs’ vilja, fast hon inte har någon annan i åtanke som partner. Utifrån 

Eders analysdel symptom kan den bakomliggande orsaken till detta vara att hon är förblindad av 

sina känslor för Marcelo och för rädd för att gå emot gruppens vilja, vilket leder till att hon gör 

ett beslut som påverkar henne själv negativt.113 

6.3.9 Slutet på Camillas resa - Scenbeskrivning 

Gruppen har fått ett brev där det stod att deras “liv ligger i gudarnas händer.” De får öppna varsitt 

skrin med risken att det finns en döskalle i den. Den som får döskallen åker ut omedelbart. Jesper 

har tidigare vunnit en tävling och slipper därför öppna en låda samt får välja vem som får börja. 

Den som öppnat en låda får därefter välja vem som står näst på tur. Gruppen verkar alla förstå att 

döskallen ska ligga i ett av skrinen på slutet och alla hoppas därför på att bli valda tidigt. Marcelo 

blir först ut och slipper döskallen. Till allas förvåning väljer han inte sin partner som han står 

med. Han väljer inte heller Camilla, utan väljer Erica som han tidigare uttryckt för i hemlighet att 

han vill stå med i finalveckan. Camilla blir vald näst sist och när hon går fram mot skrinet hörs ett 

snyftljud som inte verkar stämma överens med hennes kroppsrörelser och vid närmare 

observation verkar snyftningarna vara inklippta. Skrinet hon öppnar innehåller döskallen. 

Tjejerna i gruppen går fram till den gråtande Camilla och kramar om henne. Camilla ger sedan 

Marcelo en sista kram. “Vi ses snart igen” viskar han och hon viskar tillbaka “Good luck, good 

luck, good luck” i deras omfamning.114 

Camilla gråter av besvikelse i en synk. Det växelklipps mellan hennes synk och ett montage av 

Camillas resa i Paradise Hotel med minnesvärda stunder hon haft i huset. I sin synk säger hon 

“Det kunde ha varit värre att lämna Marcelo ifall vi hade kommit ännu närmre varandra här 

inne.”115 Scener av Camillas och Marcelos romantiska och vänskapliga stunder i huset klipps in. 

Vi ser bland annat att Camilla berättar för Marcelo att hon vill sova med honom, att de kysser 

varandra och en annan scen när hon går med Josie och berättar för henne att hon och Marcelo 

haft sex. Efter det klipps en annan scen in där Josie avslöjar för henne att hon och Marcelo hade 

sex precis några minuter innan han låg med Camilla och vi får se när Camilla lägger sig ned och 

gråter. Hennes synk från nutiden överlappar och hon fortsätter berätta att hon har försökt backa 

från Marcelo. Vi hör Camilla från en gammal scen igen där hon är upprörd och sitter med en 

grupp tjejer samt säger att hon vill trösta sig själv. Tillbaka till Camillas synk där hon mer 

behärskat säger “det är skönt att jag inte gråter så mycket över någon annan utan istället fokuserar 

 
113 Eder 2010, s. 32. 
114 Paradise Hotel, 2019, Säsong 11, Avsnitt 33, Mastiff, Tidskod: 00.09.00. 
115 Ibid. 
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på mig själv”.116 Efter det visas Camilla i montaget självsäkert sjunga och vara glad, sedan en 

annan scen då hon säger till Marcelo på en fest “jag kommer inte besöka din kärleksgrotta”, samt 

ytterligare en sekvens där Marcelo kysser en annan tjej framför Camillas ögon och hon ser tyst på 

i bakgrunden. Camilla säger i sin synk att hon gillar alla jättemycket, men att de också har haft en 

del negativa stunder ihop. Ett bråk mellan henne och några tjejer klipps in. Camilla berättar 

vidare att det dock har resulterat i att alla har blivit bättre vänner. Vi får se Nina säga till Camilla 

att hon är den finaste tjejen hon mött och ett annat ögonblick där Camilla glatt uttrycker “Gud! 

Fest!”117 och springer mot hotellets dörrar. Tillbaka till den nuvarande synken.  

Man har jobbat hårt för nånting, tappat sig själv lite, försökt få tillbaka sig själv och när man 

fått tillbaka sig själv så tappar man allting på ett annat sätt. Men det var ett äventyr, det var det. 

Det är ingenting man direkt gör hemma i Sverige. 

Camilla avslutar sin sista synk med att le stort och skratta trots tårarna.118 

6.3.10 Slutet på Camillas resa - Analys 

Camilla blir inte utslagen i en par-ceremoni, utan genom en slags slumpmässig ödestävling som 

tvingar alla på hotellet att avslöja vem i huset som står dem närmast. Att hon blir vald näst sist till 

att få välja skrin tyder på att hon är långt ner i husets hierarki. Att Marcelo inte väljer henne visar 

också var han står i förhållande till Camilla. Snyftningarna som hörs i samband med att det klipps 

till Camilla som just insett att hennes resa är slut får det att framstå som att hon gråter. Utifrån det 

Eder menar i artefakt-delen av hans analys kan vi se här att de tekniska val som gjorts i 

ljudbearbetningen samt klippningen kombineras för att framställa Camilla som mer emotionell 

och svag.119 När de skiljs åt är han den sista hon kramar om och även den enda hon lyckönskar, 

vilket också indikerar en viss godtrogenhet hos Camilla, då han precis har visat i sitt val av 

person som skulle öppna skrinet att Camilla inte betydde lika mycket för honom.  

I Camillas sista synk speglas hennes inre resa genom stunder som format henne som karaktär 

allra mest. Hon presenteras som att ha varit väldigt naiv genom att lita blint på de andra i huset, 

samtidigt som hon har utstrålat en positivitet och haft ett stort fokus på kärlek. Hon framställs 

som mjuk, passiv, omtänksam och romantisk i början av montaget, egenskaper som förknippas 

 
116 Paradise Hotel, 2019, Säsong 11, Avsnitt 33, Mastiff, Tidskod: 00.17.00-00.18.10. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Eder 2010, s. 21. 
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med traditionell kvinnlighet enligt Gauntlett och kan användas för att medvetet utstråla en viss 

glamour och feminin charm.120  

Montaget visar också när Camilla var jätteglad över att hon har haft sex med Marcelo, samtidigt 

som tittarna vet sedan tidigare att han bakom hennes rygg har legat med flera andra. När hon 

sedan får reda på den förkrossande sanningen målas hon upp som underlägsen och lurad.  

De tuffa stunderna som brutit ner henne har också tvingat henne att bygga upp sig själv igen och 

genom att i montaget visa t.ex. de ögonblick då hon säger nej till Marcelo och sedan när hon inte 

söker tröst hos någon annan utan vill ta hand om sig själv visar det på att hon börjar bli mer 

självständig och självsäker igen. Vi ser också genom de andras uttryck när hon får döskallen att 

hon var omtyckt av de andra i huset, i och med att de kramar om henne och blir ledsna för hennes 

skull. I slutet på montaget får vi den lättsamma, positiva och energifyllda Camilla igen som vi 

känner igen henne från i början av hennes resa. Hon avslutar med att tala positivt om de andra 

och om vänskap (trots att de allra flesta i huset varit falska och ljugit för henne majoriteten av 

hennes vistelse i huset). Vilket är ett tecken på att hon genom resans gång utvecklats till att 

värdera vänskap högre än kärlek. Kort därpå får se henne (i montaget) bli nästan barnsligt 

exalterat när hon utbrister ‘Gud! Fest!’ vilket återigen påminner om den oskyldiga Camilla vi fick 

se i introduktionen av Paradise Hotel.  

Montaget i sig är något stereotypiskt klippt i och med att det fokuserar främst på kärleksintriger. 

Camillas resa är något av en klyscha - en ung tjej som mest av allt vill bli kär och blir kär i en 

äldre kille. Hon låter killen styra över henne och få stort inflytande över vad hon ska göra. Utifrån 

fiktiv karaktär presenteras Camillas personlighet i denna sekvens som passiv och naiv.121 Att per 

automatik anta att mannen har rätt på grund av att han är en man med auktoritet och själv därmed 

bli undergiven för att en är kvinna grundar sig i en gammalmodig kvinnlig stereotyp.122 Camilla 

får sitt hjärta krossat, vilket senare leder till att hon börjar finna en inre styrka och ska hitta sig 

själv igen. Som vi får se i montaget handlade större delen om Camillas resa inne i hotellet om 

jakten på kärlek, vilket påminner starkt om hur kvinnor i tv framställdes förr då deras viktigaste 

mål var att hitta den rätte mannen.123  

 
120 Gauntlett 2008, s. 12–13. 
121 Eder 2010, s. 41. 
122 Gauntlett 2008, s. 11–12. 
123 Gauntlett 2008, s. 53–54. 
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7. Slutdiskussion  
Frågeställningarna som ställs i denna undersökning är: 

Hur gestaltas deltagare som karaktärer i Paradise Hotel i jämförelse med Robinson? 

Hur representeras karaktärerna från Paradise Hotel och Robinson utifrån ett genusperspektiv? 

Det vi kan se från Robinson är att det karaktärerna fick säga i deras introduktion också talade för 

hur de skulle utveckla sig som karaktär. Carl-Stefan, som ser på de övriga medverkande med 

”avsmak och förakt” och påstår att han kommer vinna då han anser sig själv vara ’mycket, 

mycket bättre’ än de andra. Han vinner inte programmet, men hans attityd i det här citatet är 

essensen i hans karaktär. Carl-Stefan är extremt prestationsinriktad och visar ingen empati för de 

andra medverkande, hans fokus är på att vinna. När han i sin sista synk meddelar 

produktionsbolaget att han inte kommer bråka något mer om han inte får pengar suddas gränsen 

mellan karaktär och deltagare ut. Hans insikt om att han själv har blivit en faktor i programmet 

för att skapa bra tv får oss att undra om allt var en taktik från hans sida för att skapa sig själv en 

tillräckligt stark karaktär i Robinson för att sedan kunna vända det mot produktionsbolaget och 

tjäna pengar på det. En annan orsak skulle kunna vara att han själv kommer till insikt att han har 

misskött det sociala spelet och har liten chans att vinna Robinson och därmed söker efter en väg 

ut, men på ett sätt som håller enligt den stolthet han har presenterat i början. 

Linns första citat är betydligt mer blygsamt än Carl-Stefans. Hon säger själv att hon ”ser liten och 

klen ut” men också att ”de andra får passa sig litegrann” och att hon har ”ett jäkla pannben”. Hon 

talar om sig själv i blygsamma former och ibland nedvärderar hon sig själv. Det verkar även 

påverka hur andra ser på henne, då hon till en början anses vara svag av både sig själv och de 

andra. Linns resa stiger dock uppåt, till skillnad från Carl-Stefans som börjar starkt och slutar 

tvärt. Hon tar sig nästan hela vägen till final, men snubblar på mållinjen och åker ut i slutskedet 

av säsongen. I den fasen har Linn som karaktär utvecklats till att få en ledarroll i gruppen. 

Förutom ledarskapsförmågor visar hon också att hon är lösningsorienterad, men också hård i sitt 

språkbruk mot andra. Det är hon inte enbart mot andra - hon är också hård mot sig själv. I början 

av Linns resa framställs hon mer som den svaga länken och utvecklas till att bli en stark spelare i 

tävlingen. Den karaktärsutvecklingen går också från den gamla kvinnliga stereotypen av kvinnor 

inom tv (svaga, passiva) och successivt blir Linns gestaltning mindre stereotypisk och visar större 

bredd. Hon växer från att vara en underdog till att bli ledare för gruppen. 

Gestaltningen av Carl-Stefan och Linn skiljer sig. Visserligen var Linns resa längre än Carl-

Stefans och hon hade därmed mer tid på sig att utvecklas. Carl-Stefans karaktär hade en mindre 

utveckling och gestaltningen blev snäv, men ledde till starka avtryck i programmet. Hans skarpa 
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och ofta nedlåtande uttalande fick en stor plats i avsnitten och ofta kretsade scenerna kring 

honom samt att hans synkar ofta hade mer plats än andras i bakgrunden. Carl-Stefan använder sig 

mycket av den förminskande härskartekniken när han talar till andra karaktärer. Linn använde sig 

också utav den men då i samband med att trycka ner sig själv, vilket visar att hon som karaktär 

blivit utsatt för härskartekniken innan. 

I Paradise Hotel är karaktärerna utifrån ett genusperspektiv stereotypiskt framställda. Det 

framgår redan i introt. Det händer inte en lika stor karaktärsutveckling som i Robinson. 

Gestaltning av karaktärer i form av klädsel, bildkomposition och musik används för att ge en 

tydligare mall för karaktären. Mallen är snäv och lämnar lite utrymme för utveckling. När en 

karaktär väl är etablerad som t.ex. oskyldig och romantisk som Camilla går hon sällan utanför de 

ramarna, Marcelo likaså. Han blir i introt uppmålad som en kille som enbart är ute efter sex med 

så många olika tjejer som möjligt, lyfta vikter och vinna spelet. Allt detta medan musiken i 

bakgrunden hjälper till med att framställa honom som en “pimp”, en benämning som syftar på en 

man som kontrollerar kvinnor inom prostitution och tar deras pengar. Detta är till skillnad från 

Carl-Stefan något som han också lever upp till. Han kontrollerar och styr kvinnorna inne i huset 

till att göra det som är bäst för honom. Han manipulerar dem genom att nästan alla tjejer tror att 

de är hans första val. Det innebär att Marcelo genom spelet alltid har varit nästan helt säker och 

haft en maktposition. 

Jämförelsevis framställs både karaktärerna Marcelo och Carl-Stefan på ett stereotypiskt och 

hegemonisk maskulint vis. Karaktärerna utvecklas väldigt lite från stereotypen under deras resa. 

En manlig stereotyp båda följer till en början är att de är ledare, Marcelo för sin pakt och Carl-

Stefan som blev ledare för sitt lag. Marcelo behåller makten under hela resan medan Carl-Stefan 

förlorar den. Det beror på att Marcelo och Carl-Stefan skiljer sig i hur de är mot de andra 

karaktärerna. Marcelo är skicklig på det sociala spelet och mycket noga med sitt beteende 

gentemot andra, vilket leder till att han blir omtyckt. Han manipulerar sin väg till makten, delvis 

genom att använda sex som ett verktyg. Carl-Stefan som ofta är förminskande i sitt sätt att prata 

med de andra blir inte omtyckt. Han värderar sina egna prestationer högre än sociala relationer. 

Linn sticker till en början ut från den traditionella stereotypiska kvinnan. Hon sticker ut från 

mängden med sitt blåa hår, färgglada kläder och sitt kroppsspråk. Camilla målas upp 

stereotypiskt men i en aspekt sticker hon också ut som den som pratar mycket. En skillnad är att i 

Camillas fall ses det som något negativt när hon lämnar den stereotypiska mallen medan hos Linn 

läggs det ingen värdering i det. Båda framställs sedan som offer vilket är en vanlig kvinnlig 

stereotyp, Linn som den som inte blir vald till laget och får smeknamn i synkar som ‘Korta 
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Tjocka’. Camilla blir kär men vi tittare får se att hennes kärleksintresse ha sex med andra tjejer. 

Camilla målas under hela perioden upp som ett offer och är olyckligt kär i Marcelo under den 

större delen av resan men hon styrs också av Jesper och Marcelo i vilka val hon ska göra i spelet. 

Linns karaktär utvecklas från offer till en karaktär med stort inflytande över de andra. Linns 

karaktär frångår den traditionella stereotypiska kvinnan och går mot den moderna medan Camilla 

är kvar i den traditionella rollen under hela resan. Deras representation skiljer sig därmed åt. 

Linns resa har inget fokus på kärlek, medan just kärlek är nästan enbart det Camilla framställs 

som att vilja ha. Linn går ifrån kvinnliga stereotyper allt mer successivt under säsongen medan 

Camilla gestaltas som den oskyldiga, romantiska, söta tjejen från introduktionen till slutet. 

Paradise Hotel håller hårt vid traditionellt genus och målar upp en tydlig bild av vad som är 

feminint kontra manligt. Robinson vinklar karaktärerna stereotypiskt i början (kanske för att det 

ska vara lättare att som tittare få en snabb överblick och förståelse?) och tillåter sedan 

karaktärerna att utvecklas vidare från traditionellt genus.  

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan de två reality-serierna Robinson och Paradise Hotel att 

Robinson ger sken av att inte följa stereotyper i gestaltningen av deras karaktärer, medan 

Paradise Hotel snarare verkar uppmuntra stereotypiskt beteende, i och med att de själva skapar 

sexistiska mallar för både killar och tjejer. Det innebär även att produktionen har en makt i 

gestaltningen och representationen av karaktärerna. I Robinson blir Carl-Stefan som en 

huvudkaraktär i scenerna han är med i på grund av att produktionsbolaget väljer att låta ljudspåret 

av Carl-Stefans synkar ligga över händelser som egentligen handlar om hela gruppen. Det blir 

därför ofta Carl-Stefans perspektiv vi får följa. Paradise Hotels introduktion av Marcelo och 

Camilla är också ett tydligt exempel på produktionens makt. Där använder produktionsbolaget 

bildspråket, klippningen och musik och konstruerade scenarier till att gestalta karaktärer enligt 

manliga och kvinnliga stereotyper som förstärker traditionella genusstrukturer. Om Paradise 

Hotel-deltagarna är medvetna om att de görs till karaktärer är inte tydligt, men går att spekulera i 

då vissa av dem får betalt för att vara med. Om de själva ser deras medverkan i programmet som 

ett avlönat jobb kan det också vara en bidragande faktor som gör att de agerar mer extremt i deras 

beteende enligt vad de själva tror att produktionsbolaget vill se mer av. Carl-Stefan visar att han 

har en självmedvetenhet om att han som deltagare görs till en karaktär, då han försöker använda 

det till sin fördel för att få pengar av produktionsbolaget. Att produktionsbolaget efter det väljer 

att avsluta Carl-Stefans resa och låta honom lämna Robinson är också ett påvisande av makt. 
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8. Slutord 
Vad som representeras i reality-serier är värt att lyfta i samhällsdiskussioner. Mycket tyder på att 

det kan influera oss i vårt sätt att se på oss själva och behandla andra. Genom att framställa 

medverkande på stereotypiska vis kan det visserligen leda till intressant tv som lockar tittare men 

det kan också få betydande konsekvenser för den som tittar. Att ett program som innehåller stort 

fokus på kärlek och relationer också bidrar till att representera kvinnor och män stereotypiskt är 

problematiskt då det kan leda till att bibehålla traditionella förväntningarna på att mannen ska 

vara ledande och kvinnan underordnad samt passiv i en relation. Vidare forskning i reality-seriers 

påverkan på samhället skulle kunna bidra med en ökad förståelse för inflytandet dessa typer av 

program kan ha och vilken makt ett produktionsbolag kan besitta. 
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Figur 7, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff 

Figur 8, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff 

Figur 9, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 36, 2019, Mastiff 

Figur 10, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 36, 2019, Mastiff 

Figur 11, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 36, 2019, Mastiff 

Figur 12, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff 

Figur 13, Paradise Hotel, Säsong 11, Avsnitt 1, 2019, Mastiff 

 


