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Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt köns- och sexualitetsdiskurser 

kommer till uttryck i sociala medier i relation till framställningen av kön och sexualitet i tv, 

och vad det kan bero på. Syftet är även att undersöka vilken betydelse meningsreproduktionen 

och diskurserna på sociala medier kan ha för användarnas föreställningar om kön och 

sexualitet. Frågeställningarna är: “Reproduceras köns- och heteronormer under hashtagen 

#paradisehotelse på Twitter? I så fall, på vilket sätt och vad kan det bero på?” och “Skulle 

interaktionen med tv-programmet Paradise Hotel via Twitter kunna ha någon betydelse för 

Twitter-användarnas föreställningar om kön och sexualitet? I så fall, på vilket sätt?”. För att 

uppnå syftet genomförs netnografi och kritisk diskursanalys av inläggen på hashtagen 

#paradisehotelse. För att sedan analysera resultatet och besvara studiens frågeställningar, 

använder vi oss av teori om nya och sociala medier samt kultur- och genusteori.  

  Det material vi utför den netnografiska analysen på kom att bli ungefär 2500 Twitter-

inlägg. Materialet avgränsas dock inför den kritiska diskursanalysen. Resultaten visar att 

skribenterna på #paradisehotelse reproducerar köns- och heteronormer i en stor utsträckning, 

ofta implicit. Detta sker genom att de manliga Paradise Hotel-deltagarna ges ett större 

spelrum än de kvinnliga i sitt agerande, utseende och sexuella anspelning, utan att de 

uppfattas negativt. Köns- och heteronormer kan reproduceras i skribentens försök att själv 

passa in i dem samt att man förväntas uttrycka sig om givna saker och på ett givet sätt på 

hashtagen. De få skribenter som uttrycker kritik mot köns- och heteronormer gör detta enbart i 

relation till tydligt könsstereotypa händelser i Paradise Hotel. Meningsreproduktionen på 

hashtagen skulle kunna ha en betydelse för föreställningarna hos de Twitter-användare som är 

passiva i sin mediekonsumtion, vilket resultaten tyder på då majoriteten av skribenterna 

accepterar och återger, utan reflektion, det normativa innehållet i Paradise Hotel. 

Konsekvenserna kan vara skeva värderingar kring vad som är “rätt” och normalt kring kön 

och sexualitet, vilket är normer som skribenterna själva strävar efter att passa in i för att 

uppfattas normala. 

 

Nyckelord: diskurs, interaktion, köns- och heteronormer, Paradise Hotel, sociala medier  

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Gender norms and heteronormativity in a digital paradise 

Authors: Ida Fröse & Sofia Holmquist 

Aim: This research aims to investigate how gender and sexuality discourses are expressed in 

social media, in connection with how gender and sexualities are presented in tv, and what 

reasons that could be behind it. The aim is also to research if and how the messages on social 

media could affect the Twitter users’ ideas of gender and sexuality. The research questions 

are: “Are gender norms and heteronormativity reproduced on the Twitter hashtag 

#paradisehotelse? If so, how and what could the reason/s be?” and “Could the interaction with 

the tv-show Paradise Hotel through Twitter affect the Twitter users’ ideas of gender and 

sexuality? If so, how?”.   

Method/Material: The methods that are used in order to achieve the purposes of this study, 

are netnography and critical discourse analysis. The material consists of approximately 2500 

tweets that are produced on #paradisehotelse. To analyse the results and answer the research 

questions, theories about new and social media, gender and culture are applied to the study. 

Main results: Gender norms and heteronormativity are reproduced to a large extent on the 

hashtag, often implicitly. This happens by the Twitter users accepting and celebrating the 

male Paradise Hotel participators’ manners, sexuality and looks, whereas the females mostly 

are criticized for these aspects. The reasons behind the reproduction of norms of gender and 

heterosexuality on the hashtag could be that the writers are trying to represent themselves as 

normal by pointing out when someone else is diverging from the norms, or that one is 

expected to express in a certain way and about certain things on the hashtag. The few writers 

that question the norms only do so in relation to extreme incidents of Paradise Hotel that are 

obviously characterized by gender and heterosexuality norms. The tweets could affect the 

ideas of gender and sexuality of the Twitter users that are passive in their media consumption, 

which the results tell us that most of them are, based on their reproduction of the normative 

content of Paradise Hotel. The consequences could be narrow perspectives about gender and 

sexualities – what is considered “right” and normal – which are the norms that the writers 

themselves are striving to fit into to represent themselves as normal. 
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Förord  

Först och främst vill vi tacka vår handledare Ylva Ekström för det stöd, den positiva energi 

och alla de intressanta idéer som hon gett oss under skrivprocessen.  

 Då vi har varit två om att skriva denna uppsats bör vi ge en kommentar angående 

arbetsfördelningen. Vi vill lyfta fram att arbetet har jämnfördelats, då vi till och från arbetat 

med olika delar av uppsatsen och således omarbetat texten tillsammans. Uppsatsen är därmed 

något vi båda två står för gemensamt. 
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1. Inledning  

 

 

Dessa är inlägg som publicerades på reality-tv-programmet Paradise Hotels officiella hashtag 

på Twitter. Inläggen producerades i samband med att deras skribenter tittade på Paradise 

Hotel och genom det sociala mediet Twitter kunde de få utlopp för de känslor som uppstod i 

relation till programmets innehåll. Denna koppling mellan traditionell tv och nya, sociala 

medier är en ny form av interaktion mellan människor och medieinnehåll och blir allt 

vanligare i och med spridningen av medieplattformar som smartphones, datorer och 

surfplattor (Giuffre, 2012, s. 142).  

 När digitala medier och Internet var nytt förutspåddes de göra en stor skillnad i 

världen, exempelvis genom att stärka ekonomin, demokratin och den globala förståelsen, men 

tiden har visat att de inte bidrog med den förändring för samhället i stort som man hade 

hoppats (Curran, 2012, s. 3). Dessa medier har dock skapat skillnad för enskilda individer 

genom att de möjliggör för dem att fritt uttrycka sina åsikter (Fenton, 2012, s. 124), vilket 

torde bidra till varierade och konkurrerande diskurser (värderingar, föreställningar) i 

offentligheten. Men frågan är om detta faktiskt sker? Det är utifrån denna problemformulering 

som vår undersökning tar avstamp. Vi vill undersöka vilka diskurser som produceras, samt på 

vilka sätt, när människor har möjlighet att sprida sina åsikter och tankar genom nya medier, i 

nya utrymmen. Undersökningen kommer mer specifikt att fokusera på hur diskurser kommer 

till uttryck i relation till tv-innehåll, i utrymmet mellan tv-skärm och tittare; i sociala medier. 

  Att studera interaktionen mellan människor och tv-innehåll via sociala medier är 

både intressant och aktuellt eftersom medier – såväl tv som sociala medier – är en stor del av 

vardagen och därför spelar en betydande roll i människors uppfattning och förståelse av 

verkligheten (Goodall, 2012, s. 161). Idag råder dessutom en användarmässig konvergens 

(bruket av flera medier samtidigt) vilket innebär att det är relevant att undersöka vad 
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interaktionen med tv-innehåll via sociala medier “gör” med diskurser som formas på tv-

skärmen – reproduceras eller förändras de och kan detta påverka användarnas värderingar och 

föreställningar? 

 Studien fokuserar på diskurser om kön och sexualitet, vilka återges i medier i stor 

utsträckning och efter tydliga ramar, vilket bidrar till att normer kring just kön och sexualitet 

skapas. Den dominerande diskursen i medierna idag är den som uttrycker tydliga skillnader 

mellan män och kvinnor och hur de bör vara för att betraktas som maskulina respektive 

feminina, samt överordnar heterosexualitet framför övriga sexuella läggningar (Goodall, 

2012, s. 160). Normerna som förmedlas kring de båda könen och relationen dem emellan rotar 

sig i gamla uppfattningar om femininitet och maskulinitet och kvinnors särskilda kompetens 

och plats i samhället; en mycket begränsad och bunden plats, i beroendeposition till män. När 

dessa normer efterföljs och reproduceras skapas konsekvenser främst för kvinnor och hbtq-

personer eftersom mannen ses som det primära könet och heterosexualiteten som den primära 

sexualiteten, vilket förvränger människosynen. På grund av detta utsätts kvinnor och hbtq-

personer för diskriminering av olika slag, exempelvis i form av sexuella övergrepp och 

trakasserier, objektifiering, hatbrott, lägre löner eller att de i allmänhet bemöts med lägre 

respekt (UMO, a; b; c). Förhållandena har förbättrats stegvis med feminismens framfart (Scott 

& Marshall, 2009), vilken blir allt mer aktuell i den svenska politiken där vi fått vittna om att 

jämställdhetsfrågan uppmärksammats i allt större utsträckning. Grundvärderingarna finns 

dock kvar på många ställen i samhället, vilka, som nämnts ovan, bland annat syns i media, 

som har stort inflytande på människors vardagsliv.    

  Med denna problematik som utgångspunkt, tillsammans med frågan om sociala 

mediers potential till att påverka människors möjlighet att skapa alternativa eller förändrade 

uppfattningar, har vi valt att rikta undersökningens fokus på normer och diskurser kring kön 

och sexualitet. Då köns- och heteronormer uppmärksammas alltmer och har så pass stort 

inflytande genom medier är det aktuellt och relevant att undersöka om sociala medier bidrar 

till en reproduktion eller förändring av den diskursordning kring kön och sexualitet som 

förmedlas i samhället idag. Att studera detta utrymme mellan tv och tittare kan leda till en 

teoriutveckling på området, då undersökningen belyser vilken betydelse nya och sociala 

medier faktiskt kan ha för en köns- och sexualitetsrelaterad diskursordning när människor ges 

nya möjligheter och utrymmen att uttrycka sig.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Med hjälp av netnografi och kritisk diskursanalys ämnar vi undersöka på vilka sätt diskurser 

om kön och sexualitet kommer till uttryck i sociala medier i relation till framställningen av 

kön och sexualitet i tv, samt vad det kan bero på. Med stöd i genusteori, kulturteori och teorier 

om nya och sociala medier, kommer vi dessutom att undersöka vilken betydelse 

meningsreproduktionen och diskurserna på sociala medier kan ha för användarnas 

föreställningar om kön och sexualitet. Undersökningens frågeställningar är: 

 

 Reproduceras köns- och heteronormer under hashtagen #paradisehotelse på Twitter? 

I så fall, på vilket sätt och vad kan det bero på? 

 

 Skulle interaktionen med tv-programmet Paradise Hotel via Twitter kunna ha någon 

betydelse för Twitter-användarnas föreställningar om kön och sexualitet? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

1.1.1 Avgränsningar  

Studien avgränsas till att undersöka tv-programmet Paradise Hotel och dess officiella hashtag 

#paradisehotelse på Twitter då programmet ofta beskrivs som könsstereotypt och 

heteronormativt, samt har en hög popularitet. Ett stereotypt innehåll torde generera köns- och 

sexualitetsdiskurser när man uttrycker sig om programmet på sociala medier, vilket är 

väsentligt för undersökningens genomförande. Det faller sig naturligt att undersöka 

kommunikationen på just Twitter, då man som tittare under sändningen av programmet 

hänvisas till dess hashtag på Twitter och exponeras för inlägg därifrån direkt genom tv-

skärmen. Eftersom antalet Twitter-inlägg per program är mycket stort väljer vi att vidare 

avgränsa vår undersökning till de inlägg som publiceras på hashtagen under den timme som 

tre specifika avsnitt av Paradise Hotel visas på tv; den 17:e, 18:e och 24:e november 2014.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där tv-programmet Paradise Hotel, Twitter och 

tidigare forskning beskrivs. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket innefattas 

av teori om nya och sociala medier samt kultur- och genusteori. Detta följs av ett kapitel där 

vi beskriver undersökningens metoder – netnografi och kritisk diskursanalys – och hur vi 

genomför dessa. Vidare presenteras de resultat, i kombination med analysen av dessa, som 
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undersökningen avkastade. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning samt slutsatser, vilka 

följs av en slutdiskussion. 
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2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet introduceras med en beskrivning av reality-showen Paradise Hotel och hur 

kön och sexualitet framställs där. Därefter följer en presentation om sociala medier, med 

fokus på Twitter, och deras roll i interaktionen med tv-innehåll. Kapitlet avslutas med en 

överblick över tidigare forskning inom området, för att illustrera varifrån vår undersökning tar 

avstamp. 

 

2.1 Paradise Hotel  

Reality-tv och dess manuslösa men arrangerade situationer har blivit ett populärt 

programformat, framför allt bland dagens unga tittare. Genren skildrar verkligheten och 

utgörs av “vanliga” människor och relationer dem emellan, vilka tittarna kan spegla sina egna 

liv i (Ganetz, 2008, ss. 14-15). Paradise Hotel är en form av reality-tv, en dokusåpa, som hade 

premiär i USA år 2003. Den första svenska säsongen av programmet visades på TV4 i början 

av år 2005. I skrivande stund (november 2014) visas den fjärde säsongen av den svenska 

versionen, en timme på måndagar, tisdagar och onsdagar på TV3.  

  TV3 (2014) beskriver programmet på följande vis: Programformatet innebär att tio 

unga singlar, hälften män, hälften kvinnor, checkar in på ett lyxhotell i Mexiko. Kärlek, sex, 

svek och fest är vanliga inslag på “Paradise Hotel”, men i grund och botten är tv-programmet 

ett socialt spel. Varje vecka måste deltagarna hitta en partner av motsatt kön som de bildar par 

med och den som inte lyckas med detta blir hemskickad. Allt eftersom checkar nya deltagare 

in på hotellet. Förutsättningarna ändras ständigt och kommunikativa strategier och taktik 

måste anpassas till den föränderliga gruppsammansättningen. I slutändan är det det par som 

lyckas hålla sig sist kvar som har chans att genom ett tillitstest dela på vinsten som består av 

en halv miljon kronor. 

  Paradise Hotel är ett omdiskuterat tv-program som kritiseras för sitt sexistiska och 

könsstereotypa innehåll, då männen och kvinnorna är och framställs tydligt enligt 

könsnormer. Debattören Michaela Larsson (2014) via Aftonbladet och Johanna Hagström 

(2014) via Göteborgsposten är några av de som ifrågasätter programmet. Enligt dem hyllar 

och reproducerar Paradise Hotel stereotypa könsroller exempelvis genom att de manliga 

deltagarna verkar anse sig ha rätten att “äga” de kvinnliga deltagarna och ser dem som objekt, 

vilket de menar ger främst unga tittare en sned människosyn. Sexismen blir än tydligare i och 

med situationer så som dem där de kvinnliga deltagarnas sexualitet hånas och skambeläggs i 

programmet om de har haft samlag med fler personer än det som, enligt könsnormer, anses 
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vara normalt för kvinnor. Paradise Hotel har även uppmärksammats i studiesammanhang där 

programmet exempelvis påstås reproducera kvinnodiskriminerande föreställningar inom 

ramen för heterosexuella, patriarkala strukturer (Harris, 2004, s. 356).  

  Enligt veckorapporter från Mediamätning i Skandinavien, MMS, hade Paradise Hotel 

mellan 200 000 och 250 000 tittare varje kväll vecka 46, 47 och 48 år 2014 (MMS, 2014). 

Programmet har även höga tittarsiffror på TV3 Play, som är tv-kanalens plattform för online-

streaming; år 2013 var Paradise Hotel det mest populära programmet på play-kanalen. 

Siffrorna tyder på ett stort engagemang hos tittarna och det är framför allt unga personer som 

tar del av programmet (Dagens media, 2013).  

 

2.2 Twitter  

Engagemanget för Paradise Hotel syns tydligt även på sociala medier. Dessa, framför allt 

Twitter, används under tiden man tittar på Paradise Hotel på tv för att uttrycka sig om 

händelser och personer i programmet. Där kommenteras, reproduceras eller förändras 

diskurserna som formas på tv-skärmen, då vem som helst fritt kan uttrycka sig om dem i 

sociala medier. Diskurserna i Paradise Hotel och andra reality-shower skapas genom att 

produktionen bakom programmet har en tydlig vision om innehållet, deltagarna, relationerna, 

händelserna och konflikterna, vilka tittarna därefter bedömer (Ganetz, 2008, s. 19). Att 

interagera med programmet genom att uttrycka sig om det och dess deltagare på sociala 

medier är ett sätt som tittarna bedömer dem och på så vis reproduceras eller förändras 

diskurserna som programmet förmedlar. Enligt de observationer vi har gjort i detta arbete, 

produceras cirka 600-1000 inlägg på programmets hashtag på Twitter den timme som 

programmet sänds, vilket kan ses som ett mått på det stora engagemanget för både Paradise 

Hotel och dess hashtag. 

 Twitter grundades år 2006 och är ett socialt medium i microbloggsformat. Denna 

plattform nås via Internet genom exempelvis smartphones, datorer och surfplattor och låter 

användarna producera och ta emot meddelanden (tweets eller Twitter-inlägg) bestående av 

max 140 tecken. Hashtags är en funktion på Twitter, vilken innebär att man kan följa 

specifika ämnen där flera aktörers inlägg samlas. Nöje och populärkultur är ett av de allra 

mest populära ämnena att följa och diskutera på Twitter (Horan, 2012, s. 50), vilket är den 

genre Paradise Hotel hör till. I Sverige finns det ungefär 640 000 registrerade Twitter-konton, 

men endast 84 000 svenskar publicerar minst en tweet om dagen, vilket tyder på att det är 
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vanligare att läsa sådant som andra har skrivit än att producera något själv (Intellecta 

Corporate, 2014). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Medier är över huvud taget ett relativt nytt forskningsområde som på grund av 

medieplattformarnas, över kort tid, pågående utveckling naturligt har många forskningsluckor 

kvar att fylla (Chandler & Munday, 2011a). Dagens form av reality-tv har heller inte existerat 

längre än sedan sent 1990-tal och har framför allt inte förrän på senare år fått en så tydlig 

anknytning till sociala medier, vilket skulle kunna förklaras med att även sociala medier i sig 

är så nya och befinner sig i utveckling. Forskningens teoretiska inriktning utvecklas därmed 

sida vid sida med mediernas utveckling (Calcutt, 2011).  

Det finns forskning, om än i liten utsträckning, som har ställt sig frågan och intresserat 

sig av vilken påverkan relationen mellan reality-tv och tittare kan ha på både tv-innehåll i sig 

och tittarna som konsumenter av det genom dess verklighetsanknytning och främjande av 

publikinteraktivitet (exempelvis Cann, 2013; Hill, 2005; Ward & Carlson, 2013). Viss 

forskning (exempelvis Chit Cheung Matthew, 2013; Dubrofsky, 2009; Ganetz, 2008; Moorti 

& Ross, 2004) har kontextualiserat problematiken kring att framställa kvinnor och män efter 

givna ramar i just reality-tv-program eftersom medierna numera tar så pass stor plats i 

människors vardag. Vi har däremot inte sett prov på forskning som har gjort en koppling till 

hur det nya utrymmet mellan tv och tittare – sociala medier – skulle kunna sammankopplas 

med och påverka vilken spridning och vilket fäste just köns- och heteronormer får. Vi 

kommer med vår undersökning, med stöd av följande teoretiska ram, att försöka fylla en del 

av denna forskningslucka.  
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3. Teori  

För att kunna besvara studiens frågeställningar behöver vi anknyta undersökningens 

empiriska resultat till olika teorier. Kapitlet inleds med teori om nya och sociala medier och 

hur dessa används för att interagera med tv-innehåll. Därefter presenteras kulturteori, vilken 

förklarar varför normer bildas och kommer till uttryck, samt vilka samhälleliga konsekvenser 

det kan ha. Avslutningsvis redogör vi för genusteori, vari köns- och heteronormers natur 

presenteras samt hur dessa förmedlas i media. 

  

3.1 Nya och sociala medier  

Då vi ämnar studera om det kan finnas någon koppling mellan interaktionen med tv-

programmet Paradise Hotel och Twitter-användarnas föreställningar om kön och sexualitet, 

behöver vi ta hänsyn till vilka effekter tv-innehåll kan ha på tittarna. Man började forska om 

mediernas effekter i början av 1900-talet och har sedan dess pendlat mellan idéer om att 

medier är inflytelserika och maktlösa. På 1980-talet började man fokusera på 

meningsproduktionen som en process, det vill säga att mottagarna själva bidrar till de 

eventuella effekterna och att detta sker genom deras tolkning av medieinnehållet och av deras 

mediebruk i vardagen (Bruhn Jensen, 2009, s. 120). På grund av mediernas viktiga roll i 

dagens samhälle och vardag menar många forskare att de mer eller mindre påverkar de flesta 

människors åsikter, identiteter, val och liv. Det som avgör vilken påverkan medieinnehållet 

har på individer är deras passiva roll (accepterar innehållet) eller aktiva roll (tolkar innehållet 

individuellt) som konsumenter samt andra egenskaper som exempelvis könstillhörighet. 

Hannah Goodall (2012, s. 161) påstår att framför allt unga kvinnor kan påverkas av medier, 

vilket presenteras vidare under avsnitt 3.3.1.  

  Förutom tv-mediets potentiella effekter på tittarna behöver vi även ta i beaktning den 

nyaste formen av interaktion med tv-innehåll för att kunna undersöka om 

meningsreproduktionen på Twitter, i interaktion med Paradise Hotel, kan påverka Twitter-

användarnas föreställningar om kön och sexualitet. Denna nya interaktion kallas på engelska 

ibland för “second screen experience” och “social TV” och uppstod i samband med 

framväxten av bärbara datorer, smartphones och surfplattor. Interaktion innebär att man 

intensifierar upplevelsen av tv-innehållet genom att interagera med det via en andra skärm. 

Denna interaktion sker främst via Facebook och Twitter och anses inte vara ett hot mot tv:n 

som medium, utan kompletterar det genom att engagera tittarna ytterligare. Interaktionen via 

en andra skärm kan främja tv-produktionernas image och popularitet då de låter tittarna ta del 
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av material som ännu inte har sänts på tv samt att de gör reklam för sig (Giuffre, 2012, s. 

142). 

  Tv-tittarna använder sig av den andra skärmen för att i realtid kommentera och 

diskutera sådant som händer i programmet de tittar på. År 2013 var det 22% av de som äger 

en dator, smartphone eller surfplatta i USA som dagligen använde dessa för att läsa och/eller 

producera kommentarer om det program de tittade på. Det blir mer och mer vanligt att tv-

programmen startar officiella sidor eller hashtags för att bjuda in tittarnas åsikter och 

diskussioner om programmet (Giglietto & Donatella, 2014, ss. 260-261).  

  Studier om på vilket sätt människor interagerar med tv-innehåll via en andra skärm 

tyder på att man producerar sådant som ger utlopp för de känslor man får av programmet. Det 

är känt att tv-innehåll framkallar olika känslor hos tittarna och Buschow, Schneider & 

Ueberheide (2014, s. 133) menar att det därför inte är anmärkningsvärt att en stor andel av 

Twitter-inläggen som skrivs i realtid i relation till tv-program är baserade på just känslor. Det 

är fler negativa än positiva känslor i förhållande till tv-innehåll som uttrycks online.  

  Tv-produktioner visar ofta ett antal kommentarer från de sociala medierna i tv under 

programmets gång. På detta sätt sammankopplas den enskilda tv-tittaren med en större publik. 

Åsikterna som framställs av den “virtuella” publiken kan därmed influera den enskilda tv-

tittaren som inte nödvändigtvis tar del av diskussionen på sociala medier. Studier visar att 

enskilda tittare sannolikt samstämmer med reaktioner och åsikter från andra tittare. Innehåll 

på sociala medier kan ha en effekt på den allmänna opinionen i form av konsekvenser på 

sociala och kulturella kunskaper, från exempelvis politisk diskurs till populära trender 

(Cameron & Geidner, 2014, s. 401). 

  Även Daniel Power och Gloria Phillips-Wren (2012, ss. 255-256) menar att sociala 

medier kan påverka människors kunskap, men också handlande. Enligt dem har sociala 

medier en stor påverkan på hur individer och företag tar beslut, eftersom de har blivit en stor 

del av vardagen. De påstår att sociala medier kan förändra våra åsikter och påverka våra val. 

Detta är applicerbart på vår undersökning. Om sociala medier, så som Twitter, har makt att 

styra människors beslut, åsikter och handlande, torde de dessutom kunna påverka människors 

föreställningar om kön och sexualitet. 

  När användarna går online antar de en digital roll av sig själva. Teknologi-

utvecklingen har bidragit med en otydlig gräns mellan verklighet och fantasi och därmed även 

mellan den verkliga och virtuella identiteten. Den virtuella identiteten kan formas av 

användarens begär och förväntningar och är därmed inte låst, utan den kan experimenteras 
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med. Eftersom denna identitet inte är knuten till fysisk verklighet och dess begränsningar, 

möjliggör den virtuella miljön en nystart för användarna att skapa sina önskade identiteter. De 

två formerna av identitet är inte helt olika enheter, de är snarare olika aspekter av användarens 

personlighet (Nagy & Koles, 2014, s. 279). Å andra sidan skriver Alice E. Marwick (2013, s. 

357) att den virtuella identiteten ofta är relativt lik den verkliga eftersom man vanligtvis 

använder Internet för att kommunicera med människor man känner i verkliga livet.    

  Identitet, både den verkliga och den virtuella, skiftar beroende på vilken kontext man 

befinner sig i och vilka som är del av den. Detta präglar sådant som exempelvis språkbruk och 

agerande, vilket innebär att identitet är på detta sätt en social konstruktion som förändras 

beroende på situationen. Sociala nätverk som exempelvis Facebook bidrar dock till att många 

användare väljer att hålla fast vid endast en virtuell identitet, som liknar offline-

motsvarigeten, då de blir ombedda att publicera sitt riktiga namn då detta innebär mindre risk 

för bedrägeri. Teori om identitet är väsentligt i vår undersökning då kontexten, kulturen på 

hashtagen #paradisehotelse, är formad av, men också i sin tur formar, Twitter-användarnas 

beteende och uttryck på platsen (Marwick, 2013, ss. 356-357). 

 

3.2 Kulturteori  

Kulturteorin är ett relevant angreppssätt i denna studie, då den identifierar de ideologiska 

processer som ligger till grund för de samhälleliga strukturer som formar normaliteter och 

avvikelser, vilka i sig bildas genom strukturernas förutsättningar för utövande av kultur. 

Därmed kan teorin bidra till att besvara hur och varför normer bildas och kommer till uttryck, 

samt huruvida utövandet av normer och interaktionen med normativt innehåll kan påverka 

föreställningar om kön och sexualitet och i sin tur, även samhällsstrukturer (Storey, 2012, ss. 

2-3). Teorin handlar om att kritiskt granska kulturer, hur de är uppbyggda och vilken inverkan 

de kan ha på människor och samhällen genom konsumtion, produktion och reproduktion av 

dem. Denna granskning går ofta ut på att identifiera vad/vilka som representeras inom 

kulturen genom bakomliggande sociala och historiska faktorer, samt hur denna representation 

påverkar identitets- och meningsbildning (Chandler & Munday, 2011b). 

 Sociologen och historikern Richard Hoggart var, tillsammans med bland andra 

Raymond Williams, Stuart Hall och E. P. Thompson, en av de britter som under slutet av 

1950-talet och början av 1960-talet var med och etablerade kulturteorin. Teorin kan ses som 

en slags reaktion mot elitism och masskultur och har influerats mycket av exempelvis 

Marxism, strukturalism och feminism. Med bland annat Michel Foucaults strukturalistiska 
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teori om maktförhållanden som utgångspunkt kom de med nya synsätt som förklarade att 

allmän kultur (normativ kultur) skulle ses som en påverkande faktor på människors 

levnadssätt och -standard genom att den exkluderade den kultur som fanns hos de som befann 

sig i samhällsskikten utanför den högre klassen (Buchanan 2010a). Enligt dessa teoretikers 

perspektiv utformas samhället och dess normer på den högre klassens villkor som för 

resterande i samhället inte går att efterfölja, vilket resulterar i utanförskap då de befinner sig 

utom normernas ramar (Buchanan 2010a, 2010b, 2010c).  

 Inom kulturteori ses utövandet av kultur som något som ger en falsk, maskerad bild 

av verkligheten, då uttryck och texter alltid exkluderar en viss del av världen genom sin 

representation av den. Detta eftersom förutsättningarna för reproduktion och utövande av 

kultur ser olika ut för olika grupper i samhället beroende på socialt, historiskt och ekonomiskt 

skapade strukturer. Eftersom dessa strukturer leder till att de dominerande delarna av 

samhället har större tillgång till att kunna utföra kulturell produktion, är det främst deras 

perspektiv och typ av kultur som reproduceras, görs möjlig och således får representera 

sanningen. Detta leder i sin tur till att dessa strukturer döljs eftersom alla exponeras av samma 

typ av ensidiga information genom kulturen, vilket betyder att de som har en dominerande 

position i samhället inte är medvetna om att de är privilegierade och att de som har en lägre 

position är omedvetna om att de lever under de dominerande gruppernas inflytande. 

Reproduktionen av kultur genom samhällsstrukturer skapar alltså normer, som i sin tur leder 

till mer understöd och bekräftelse för de som redan gagnas av dem, samt än mindre 

förutsättningar för resterande att representera och definiera sin egen kultur. Här tar 

problematiken kring kön och sexualitet plats inom kulturteori då kulturer präglas av mer än 

just de förhållanden som synliggörs genom den kapitalistiska ideologin; exempelvis av 

patriarkal ideologi, där man istället belyser hur strukturerna formas efter könstillhörighet och 

därmed påverkar kulturens utfall som leder till maskering och förvrängning av relationen 

mellan könen i samhället och hur makten ska fördelas dem emellan (Storey 2012, ss. 2-3). I 

detta sammanhang blir kopplingen mellan kulturteorin och vår undersökning än tydligare då 

vi vill besvara om reproduktionen av kulturellt skapade normer kan ha någon betydelse för 

föreställningar om just kön och sexualitet.  

 Eftersom kulturella produkter, som nämnts innan, bara kan visa en viss bild av 

världen kan de även ses som politiska, då dessa bilder kan utmana eller reproducera hur 

världen ser ut idag. Populärkulturella produkter definieras därför, enligt kulturteoretiker, som 

produkter som skapar och reproducerar samhällets sociala samförstånd om vilket sätt världen 

bör ses på (normer) genom att det är de produkterna som anses ha störst allmänintresse och de 
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mest väsentliga politiska ståndpunkter (Storey, 2012, s. 4). Då tv-programmet Paradise Hotel, 

som denna undersökning intresserar sig av, producerar köns- och heteronormativt innehåll 

och dessutom definieras som populärkulturellt, är det intressant att analysera programmet och 

dess allmänna respons ur det kulturteoretiska perspektivet. Detta för att försöka ta reda på på 

vilka sätt köns- och heteronormer egentligen blir allmänt vedertagna och således samhällets 

sociala samförstånd om vilket sätt världen bör ses på.  

 

3.3 Genusteori 

För att kunna avgöra om köns- och heteronormer reproduceras på hashtagen #paradisehotelse 

krävs teori om normernas natur. Vi behöver även veta hur dessa framställs i media och vilka 

konsekvenser det kan ha för tittarna, för att analysera huruvida interaktionen med ett 

könsstereotypt och heteronormativt tv-program kan påverka Twitter-användarnas 

föreställningar om kön och sexualitet.  

  Orden “kvinna” och “man” är inte bara ord som beskriver det kön vi har. Orden är 

även laddade med ett nät av associationer och kopplingar till andra ord, situationer, känslor 

och tankar på grund av den sociala konstruktion som gjorts av dem i samhället. Därmed 

innefattar orden “kvinna” och “man” mer än just det de från början syftar till – de biologiska 

könen (Ambjörnsson, 2004, s. 20). Inom genusteorin görs en distinktion mellan “kön” och 

“genus”, som ifrågasätter att man föds med en identitet kopplad till könet. Könet anses vara 

orubbligt eftersom det är biologiskt, medan genus är socialt och kulturellt konstruerat, vilket 

innebär att genus varken är orubbligt eller orsakat av könet. Om genus är de kulturella 

betydelser som kroppen antar, är genus inte kopplat till ett specifikt kön, vilket innebär att det 

inte finns någon anledning att anta att det bara finns två genus (Butler, 2007, ss. 55-56, 93). 

Därmed måste inte konstruktionerna av “manligt” enbart associeras med manskroppen och 

“kvinnligt” med kvinnokroppen. Genusforskare använder därför orden “feminint” och 

“maskulint” i beskrivningen av de olika genus som vi socialt och kulturellt har skapat, då 

beteenden, känslor, tankar och preferenser inte ska beskrivas i koppling till och ska särskiljas 

från det biologiska könet “man” eller “kvinna” (Fagerström & Nilson, 2008, s. 7).  

Den allmänna uppfattning vi har letts fram till idag om de två könen och dess olika 

egenskaper har sina rötter i en hegemonisk och dualistisk syn på dem som polariserar 

kvinnlighet och manlighet som uteslutande kategorier (Ambjörnsson, 2004, s. 22). Judith 

Butler (2007, ss. 94-95), som är en av de akademiker som till stor del har bidragit till dagens 

genusteori, skriver att maskulinitet associeras med förnuftet och handlingskraft medan 
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femininitet förknippas med kroppen och det stumma, som väntar på att bli bekräftat av det 

manliga subjektet. Kvinnornas underordnade roll grundar sig i tanken om att kvinnan inte har 

någon egen identitet, utan hennes identitet återspeglar mannens genom att representera dess 

frånvaro. För att kvinnan ska kunna återspegla och bekräfta den manliga subjektspositionen, 

måste hon vara och agera just det som mannen inte är, vilket stärker mannens identitet 

(Butler, 2007, s. 103). Samhällen som präglas av mannens maktposition och kvinnans 

beroendeställning brukar kallas för patriarkat, vilket är ett sådant samhälle som vi anses leva i 

idag just på grund av återgivningen av perspektivet på de två könen som motpoler (Scott & 

Marshall, 2009).  

Butler (2007) tog fram tanken om kön som performativt, alltså kön genom agerande, 

som förklarar att vår biologiska könstillhörighet påverkar lärandet om hur vi ska agera, vilket 

inleds redan i den stund då vi föds. Detta eftersom barn med olika könstillhörighet ofta blir 

behandlade och betraktade olika beroende på alla de olika associationer som är kopplade till 

de olika könen. Detta är ett exempel på hur de kulturella och sociala genusstrukturerna 

formas, just genom efterhärmningar av tidigare efterhärmningar, vilka skapas av språket. 

(Fagerström & Nilson, 2008, ss. 16-17). Genus är alltså beroende av hur det reproduceras och 

är således en pågående process, samt en effekt av handlingar, vilket betyder att genus inte 

hade existerat utan reproduktionen av det (Ambjörnsson 2004, ss. 12-13). En stor 

reproduktion av en viss typ av genus leder till att det normaliseras (blir till det en norm), 

medan det som inte reproduceras (och representerar det som normen inte är) ses som det 

avvikande. Detta betyder att normer är beroende av det avvikandes frånvaro eftersom de bara 

existerar i relation till vad de inte är. Att reproducera och således normalisera det som redan 

anses vara normalt leder alltså till att det som anses som avvikande ses som än mer avvikande 

(Ambjörnsson, 2004, ss. 22-23).   

Genusforskning är i grund och botten, likt kulturteoretisk sådan, forskning om 

maktrelationer eftersom människor genom de kulturella och sociala strukturerna av 

förhållandet mellan kön och genus tvingas vara, agera och bete sig på särskilda sätt som 

försätter dem i olika positioner beroende på, exempelvis, vilket kön de har och hur deras 

beteende påverkas av och/eller följer givna normer för kön och genus (Fagerström & Nilson, 

2008, s. 12). Maktstrukturerna finns alltså genom att människor inrättar sig själva efter 

normer och agerar därefter, då det finns en strävan hos människan att bli accepterad, förstådd 

och passa in (Ambjörnsson, 2004, s. 21). Om en kvinna exempelvis agerar på ett sätt som inte 

följer normerna, ses hon inte av allmänheten som en “ren” kvinna, vilket betyder att kvinnan 
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kommer att reproducera maktstrukturerna genom att reproducera sig själv som en person 

inom ramen för kategorin Kvinnor (Ambjörnsson, 2004, s. 13).  

Den normativa sexualiteten bestäms på samma sätt som könsnormerna; att de 

avvikande egenskaperna bestäms av vad de normala egenskaperna inte är. Då homosexualitet 

enligt västerländsk kulturtradition betraktas och reproduceras som en avvikelse måste, i 

enlighet med vad som skrevs ovan, dess motpol (heterosexualiteten) betraktas och 

reproduceras som det normala (Ambjörnsson, 2004, s. 22). Heterosexualiteten blir dessutom 

normativ genom att just polariseringen av könen blir det. Detta eftersom de två könen i denna 

förståelse inte existerar över huvud taget om de inte ställs i relation till varandra. 

Heteronormer reproduceras på samma vis som könsnormer, genom att vissa typer av 

beteenden och identiteter blir mer eftersträvansvärda då kvinnor och män förväntas ha begär 

för varandra, samt att detta begär ska grundas mellan två motpoler. Detta ramverk för genus 

och sexualitet blir därför, enligt genusteorin, något som människor tvingas reproducera för att 

kunna identifiera sig med vad de är rent biologiskt och samtidigt accepteras av andra, samt 

känna sig själva, som normala (Ambjörnsson, 2004, s. 15-16). Att se könen som motpoler och 

försöka analysera deras begär till varandra leder även till att vi försöker identifiera fler och 

större skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor än vad som kanske egentligen 

finns. Detta leder till att stereotypa ideal av könen skapas (Ambjörnsson, 2004, s. 20), vilket 

betyder att vissa typer av femininitet, maskulinitet och även heterosexualitet är mer eller 

mindre accepterade och således privilegierade än andra (Ambjörnsson, 2004, s. 16).  

  Reproduktionen av normer leder oss in på diskurser, alltså sätt som den subjektiva 

verkligheten kommer till uttryck genom. Då verkligheten inte är fastställd rymmer den olika 

diskurser, föreställningar, som konkurrerar med varandra om att vara den dominerande. De 

könsnormer som idag är allmänt vedertagna och ständigt reproduceras är den dominerande 

diskursen om hur män och kvinnor ska vara. Alternativa diskurser är sådana som till någon 

grad ställer sig kritiska till den dominerande diskursen och således de normer som råder på 

grund av den. I undersökningens fall kan en alternativ diskurs exempelvis – där den är av 

feministiskt slag – präglas av värderingen om att män och kvinnor inte ska särskiljas. 

Diskurserna kan anta olika uttryck beroende på vilken kontext och vilket motiv som ligger till 

grund för dem; uttryck om hur män och kvinnor ska vara kan förmedlas på ett annat sätt på 

sociala medier, så som Twitter, än vad de gör i det populärkulturella tv-programmet Paradise 

Hotel eller i ett annat tv-program eller i den fysiska verkligheten och så vidare (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000, ss. 15-16). Det är detta “möte” av olika diskurser om kön och 

sexualitet som undersökningen behandlar.   
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Vad som har ansetts maskulint respektive feminint har varierat beroende på historisk 

tidspunkt och den sociala och kulturella kontexten. Hillevi Ganetz (2008, ss. 61-62) förklarar 

att den maskulinitet vi ser idag började framkomma på 1800-talet och början av 1900-talet då 

det växte fram arbeten som inte uppfattades maskulina på den tiden. Dessa nya feminina 

arbeten bidrog till att männen kände sig hotade, vilket ledde till att de ville framhäva sin 

maskulinitet ännu mer för att mota feminiseringen. Denna maskulinitet, som har blivit dagens 

norm och ideal, kännetecknas exempelvis av atletisk kropp, heterosexualitet, karriärism, 

styrka, kraftfullhet och självständighet. Femininitet definieras som motsatsen, förutom när det 

gäller heterosexualitet, vilket även femininitet kännetecknas av.  

Kvinnor anses dock inte få vara lika sexuella som män då en tydlig och praktiserad 

sexualitet inte är ett respektabelt och feminint beteende, en kvinna ska därmed ha en passiv 

heterosexuell sexualitet (Ganetz, 2008, ss. 97). Då kvinnor tas för givet som passivt 

heterosexuella omöjliggörs benämningen av en stark relation mellan kvinnor som 

homosexuell, eftersom det leder till en förståelse om att det bara är en del i utvecklingen av att 

finna den “rätte” (Ambjörnsson, 2004, s. 19). Normen för vad som är feminint är så snäv att 

många kvinnor blir väldigt lika för att passa in i det feminina, medan de som avviker därmed 

inte anses kvinnliga. Normen för maskulinitet rymmer däremot fler variationer, exempelvis 

anses det vara acceptabelt att dagens maskulina män är intresserade av sådant som tidigare har 

varit kopplat till femininiteten, så som mode och hårprodukter (Ganetz, 2008, ss. 75, 97). 

  Särskillnaderna mellan män och kvinnor genomsyrar och finns överallt i samhället. I 

sin studie om den tv-sända musiktävlingen Fame Factory noterade Ganetz (2008, ss. 67, 70) 

att omdömen om utseende, både positiva och negativa, oftast riktas mot kvinnor medan 

männens utseende inte spelar lika stor roll. Hon menar att det anses viktigare att ha ett 

fördelaktigt utseende om man är kvinna, då en kvinnas utseende påverkar uppfattningen om 

hennes prestation, vilket inte är fallet för en man. En man är alltså sina handlingar medan en 

kvinna är sin kropp. Att män inte blir bedömda utifrån sitt utseende kan bero på “vår kulturs 

oförmåga att erkänna män som möjliga objekt för blicken” (Ganetz, 2008, s. 70), vilket 

betyder att dagens maskulinitet inte låter sig förknippas med den passivitet som “objekt” 

innebär. Kulturen tillåter alltså kvinnor, inte män, att utsättas för värderande och 

objektifierande blickar (Ganetz, 2008, s. 71). 

  Ganetz (2008, ss. 82-83) beskriver vidare att beteenden får olika innebörd beroende 

på om de utförs av en man eller kvinna på grund av de kulturella föreställningarna om vad 

som är maskulint och feminint. Ett exempel på detta är gråt. Att kvinnor gråter är normalt 

eftersom de anses göra det ofta på grund av att de är svaga och känslosamma. När män gråter 



16 
 

tolkas det annorlunda – en mans gråt är i vår kultur ett tecken på styrka då han “vågar” visa 

känslor och svaghet, vilket frångår normerna. En mans gråt stärker därmed den hegemoniska 

maskuliniteten eftersom den associeras med styrka. Däremot utmanar en mans gråt 

heteronormativiteten, då gråten osäkrar mannens sexuella identitet genom att han framställs 

som feminin och därmed homosexuell. Alla dessa skillnader mellan vad som är maskulint 

respektive feminint kan hjälpa oss att avgöra om könsnormer reproduceras under hashtagen 

#paradisehotelse på Twitter.  

 

3.3.1 Genus i medier 

Normerna och stereotyperna, exempelvis hur man “ska” tänka och agera beroende på sin 

könstillhörighet, förmedlas bland annat i medier. Som Ganetz (2008, s. 72) påpekar 

producerar medierna “vanemässiga, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet och 

kvinnlighet”. I dagens medierade samhälle, där medier är en stor och självklar del av 

människors vardag, är det därför viktigare än någonsin att människor är aktiva användare, det 

vill säga kritiska mot medieinnehåll, snarare än att passivt mottaga och acceptera 

meddelanden. Om man är passiv i sin mediekonsumtion finns en större risk att missuppfatta 

innehållet (Goodall, 2012, ss. 160-161).  

  Vissa forskare menar att det är oundvikligt att konsumenterna influeras av medier på 

grund av deras stora del i människors vardag. I ett genusperspektiv anses medierna påverka 

människor genom att presentera män och kvinnor på ett visst sätt som skapar ett ideal för 

vilka egenskaper som är önskvärda hos män respektive kvinnor. På detta sätt förmedlar 

medierna en modell för hur män och kvinnor ska vara och dessutom hur en romantisk relation 

ska vara, eftersom samspelet mellan män och kvinnor blir centralt genom förmedlingen av 

skillnaderna dem emellan (Goodall, 2012, s. 160). Trots att det i samhället finns andra typer 

av relationer och sätt att vara syns detta inte i medierna (Ganetz, 2008, s. 72). Presentationen 

och reproduktionen av idealet i medier påverkar hur människor ser på sig själva och andra, 

men på vilket sätt man influeras kan också bero på kön (Goodall, 2012, s. 160). Forskare 

menar att det framför allt är unga kvinnor som kan påverkas av de negativa stereotyper och 

könsroller som lyfts fram i medier, då de exponeras för en stor mängd innehåll av kvinnor 

som framställs som maktlösa och passiva där deras kroppar och sexualitet är i fokus (Goodall, 

2012, s. 161).  

  När unga personer utsätts för bilder på hur den ideala mannen och kvinnan ska vara, 

försöker de själva att passa in i den stereotypa rollen och presentera sig på det sättet. Då 

kvinnors passivitet och sexualitet hyllas i medier, snarare än deras intellekt och kompetens, är 
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det möjligt att unga kvinnor härmar just denna representation av kvinnan eftersom de tror att 

det är det önskvärda beteendet. De kan då i sin tur reproducera dessa könsroller genom att 

exempelvis lägga upp bilder och filmer på sig själva där de förmedlar den passivitet och 

sexualitet som de tror är idealet, i syfte att få uppmärksamhet av män. Om unga kvinnor som 

exponeras för de negativa stereotyperna däremot känner att de inte kan uppnå idealet finns en 

risk för dåligt självförtroende, depression och ätstörningar (Goodall, 2012, s. 161). 

  Ideal-mannen framställs i medier som vit, heterosexuell, självsäker, kompetent och 

kraftfull, vilket innebär att medier lär pojkar och män att en “riktig man” ska vara stark och i 

kontroll (Goodall, 2012, s. 162). Ganetz (2008, s. 88) förklarar att för att männen ska 

uppfattas som heterosexuella och aktiva, snarare än objekt för blicken, porträtteras de genom 

att vara sysselsatta med någon aktivitet så som att sporta eller åka motorcykel. Det manliga 

idealet som förmedlas i medier representerar verkligheten lika oriktigt som idealet för hur en 

kvinna ska vara. Därför kan effekterna hos de manliga konsumenterna bli liknande som hos 

de kvinnliga, det vill säga skeva och rent av destruktiva värderingar om hur man ska se ut och 

agera önskvärt (Goodall, 2012, s. 162). Att veta hur genus gestaltas i medier och vilken 

påverkan det kan ha på människor är viktigt för att vi ska kunna undersöka om interaktionen 

med tv-programmet Paradise Hotel kan ha någon betydelse för Twitter-användarnas 

föreställningar om kön och sexualitet. Det bör påpekas att produktionen bakom Paradise Hotel 

spelar en viktig roll i gestaltningen av genus och könsroller i programmet. Trots att deltagarna 

reproducerar köns- och heteronormer eller inte i sitt sätt att vara och prata, är det 

produktionen som väljer vad som ska framhävas och vad som ska klippas bort, vilket även 

Ganetz (2008, s. 94) poängterar i sin studie om reality-tv-programmet Fame Factory.  
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4. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras undersökningens metod och material. Det inleds med en 

beskrivning av vad en netnografisk analys innebär och varför metoden lämpar sig väl i 

undersökningen. Detta följs av netnografins urval och hur vi genomför metoden. Därefter 

redogör vi för studiens andra metod – den kritiska diskursanalysen – och varför vi valde den, 

vilket följs av en presentation av metodens urval och genomförande. Kapitlet avslutas med de 

etiska överväganden som måste tas hänsyn till under studiens gång.  

 

4.1 Netnografi  

Som förklaras i avsnitt 3.2 handlar kulturteori om att kritiskt granska kulturer, hur de är 

uppbyggda och vilken inverkan de kan ha på människor och samhällen. I och med spridningen 

av nya medier kan det kulturteoretiska angreppssättet appliceras även på den virtuella världen, 

då det uppstår kulturer på Internet när människor kommunicerar online. Ett verktyg för att 

studera och tolka dessa online-kulturer är att genomföra en netnografisk analys, vilket kan ses 

som en motsvarighet till den traditionella etnografiska metoden, men en nätbaserad sådan. I 

etnografiska studier undersöker man kulturer bundna till fysiska platser genom ett slags 

fältarbete som kan bestå av flera olika metodstrategier beroende på vad man vill ta reda på. En 

etnografisk studie fokuserar på att finna mönster och samband i kulturens medlemmars 

vardagliga perspektiv som kan påvisa vad en kultur kretsar kring och vad den är byggd på 

beroende på sin kontext, alltså vilken roll det sociala livet spelar för medlemmarna (Kozinets, 

2011, ss. 88-89). Skillnaden med netnografiska studier är att man inte kan åka till en fysisk 

plats för att studera kulturen eftersom den är virtuell. Personer med olika bakgrunder och från 

många skilda platser kan skapa online-kulturer gemensamt utan att mötas, vilket öppnar upp 

för nya dynamiska former av kultur (Kozinets, 2011, ss. 45-47).  

 En netnografisk analys är en process där man ständigt upptäcker nya samband och 

aspekter som bör tas i akt. Metoden är passande för denna undersökning eftersom man får 

fram olika aspekter av en online-kulturs sociala processer; man kan fastställa hur 

kommunikationsmönstrena ser ut och vilken typ av innehåll kommunikationen tenderar att 

generera, huruvida kulturen har en hierarkisk eller platt struktur och hur den i så fall har 

formats och hur den kan processeras till förändring eller förstelnande, samt hur olika 

beteenden och yttranden från deltagarna i den kan förändra meningsbildning (Kozinets, 2011, 

s. 115). Därmed kan man exempelvis ta fasta på populära intresseområden och normer över 

var gränsen går för vad som accepteras inom en specifik kultur. För att förstå kulturen i 
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exempelvis ett diskussionsforum kan man studera inläggen och deltagarna och därmed göra en 

observation, men även intervjua personer som är del av online-kulturen (Kozinets, 2010, s. 

60).  

 Att utföra en netnografisk analys i form av en observation möjliggör för oss att förstå 

vilken kultur som finns under hashtagen #paradisehotelse på Twitter. Genom att studera 

kommunikationsmönstren i inläggen kan vi se vad deltagarna tycker är intressant och av värde 

att prata om. Vi kan även se vilken typ av människor som är del av kulturen och vad deras 

intressen är. 

    En styrka med netnografi är att man kan studera andra platser och kulturer utan att 

behöva förflytta sig, vilket däremot är ett krav för offline-motsvarigheten, etnografi. Men 

detta kan även vara en nackdel. Då man sitter på en välbekant plats och försöker tolka en 

annan kultur än sin egen kan det vara svårt att avskärma sig från den kultur man fysiskt 

befinner sig i. I och med detta kan man uppfatta den online-kultur man studerar på ett 

annorlunda sätt än om man faktiskt hade haft en möjlighet att ta del av den fysiskt (Velkova, 

föreläsning 29:e okt). Detta bör inte vara något problem i vår studie. Den fysiska miljön som 

vi befinner oss i då vi utför metoden torde inte påverka resultatet negativt, då kulturen vi 

undersöker, hashtagen #paradisehotelse, är del av den fysiska kultur vi själva befinner oss i 

när vi genomför netnografin. 

  En problematik med netnografi är att metoden, liksom andra kvalitativa metoder, är 

diskutabel i den mån att forskaren kan tolka materialet partiskt eller fel samt påverka resultatet 

om hen skulle göra en deltagande observation (Velkova, föreläsning 29:e okt). Det sistnämnda 

utgör dock ingen risk för oss eftersom vi inte kommer att påverka kommunikationen genom 

att skriva något eller intervjua någon av deltagarna i kulturen, men däremot innebär en 

netnografisk observation att vi måste tolka det som andra har skrivit för att utmärka olika 

mönster och ståndpunkter. Under processen finns då en risk att vi missuppfattar betydelsen i 

vissa Twitter-inlägg. Detta skulle kunna ske genom en eventuell förförståelse av det vi ska 

undersöka, vilket stjälper den öppenhet som krävs för att tolka materialet objektivt. Denna risk 

minskar dock eftersom vi kombinerar metoden med en kritisk diskursanalys, som ställer 

uttryck i relation till olika sociala praktiker (förhållanden vari de producerades) för att försöka 

tyda hur bland annat social position påverkar språket och vice versa (Kozinets, 2010, s. 42).  

  Trots problematiken kring att vi, i en netnografisk analys, skulle kunna missuppfatta 

den kommunikation vi undersöker, lämpar metoden sig ypperligt i undersökningen. 

Netnografin passar bra som en introducerande metod då den hjälper oss att kartlägga helheten 

under hashtagen #paradisehotelse och vilka kommunikationsmöntrena är. Metoden ger oss 
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möjlighet att reflektera kring vilken roll hashtagen som kontext har för den 

meningsreproduktion som sker. Den netnografiska analysen är undersökningens sekundära 

metod – den är viktig för att ge oss en helhetsbild över kulturen på platsen, men det är med 

hjälp av undersökningens andra metod, den kritiska diskursanalysen, som vi grundligt kan 

studera huruvida köns- och heteronormer reproduceras under hashtagen. 

 

4.1.1 Urval och material  

I den netnografiska analysen, observationen, kommer vi att studera de Twitter-inlägg som 

produceras på hashtagen #paradisehotelse på Twitter under den timme som Paradise Hotel 

sänds på tv den 17:e, 18:e och 24:e november 2014. Dessa kom att bli ungefär 2500 stycken. 

Att göra en netnografisk analys av alla Twitter-inlägg under hashtagen vore inte genomförbart 

på grund av dess omfång. Urvalets storlek lämpar sig dock väl för finna samband och trender 

mellan flera inlägg för att definiera kulturen under de valda dagarna. Det kommer att falla sig 

naturligt att filtrera bort inlägg som tydligt inte är relaterade till programmet, så som till 

exempel spam. Spam-inlägg behöver inte ses som en del av den kultur man analyserar 

eftersom de ofta inte är relaterade till den över huvud taget (Kozinets, 2011, s. 146).  

 

4.1.2 Genomförande  

När vi genomför den netnografiska analysen är vi passiva i den mån att vi inte skriver något 

eller intervjuar någon under hashtagen eftersom det kan påverka resultatet. Robert Kozinets 

(2011, ss. 94-96) poängterar att en undersökning av en nätgemenskap, så som en hasthag på 

Twitter, inte kräver en deltagande närvaro i nätgemenskapen i fråga. Men vi anser oss vara 

aktiva på det sätt att även vi har tittat på tv-programmet och har samma tillgång till hashtagen 

som personerna i kulturen under #paradisehotelse. Det som skiljer oss åt är att människorna 

vars kultur vi undersöker deltar aktivt genom att dela sina åsikter under hashtagen. Vi gör 

därför bedömningen att vi gör en slags passiv undersökning med aktiva inslag eftersom vi 

visserligen befinner oss i kulturen på samma fysiska nivå, men inte är en del av den, eftersom 

det är de som skriver innehållet under hashtagen som utgör den.     

  Vi börjar den netnografiska analysen genom att operationalisera våra frågeställningar 

så att de blir empiriskt genomförbara. Vi formulerar utgångsfrågor som vi kommer att rikta 

mot vårt material, det vill säga vårt urval av Twitter-inlägg under #paradisehotelse, som kan 

hjälpa oss att besvara vår problemformulering. Utgångsfrågorna är: “Vilka typer av åsikter 

och ämnen publiceras under hashtagen?”, “Vilka typer av innehåll får mest/minst utrymme?”, 

“Vilka aktörer kommunicerar mest under hashtagen?”, “Går det att urskilja om dessa aktörer i 
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genomsnitt är män eller kvinnor?”, “Går det att urskilja några skiljaktigheter i vilka åsikter 

och attityder som publiceras om män respektive kvinnor?”, “Vilket språkbruk använder 

aktörerna sig av i nätgemenskapen?”, ”Vad kännetecknar aktörerna i kulturen?”. Genom att 

formulera enskilda frågor kan vi samla in fyllig data om olika aspekter, vilket låter oss ta fasta 

på djupare dimensioner av kulturen snarare än att skrapa den på ytan.  

  För att utföra observationen av hashtagen och dess kultur, gör vi på samma sätt som 

aktörerna vi ämnar undersöka. Med andra ord, vi sätter oss framför tv:n och tittar på Paradise 

Hotel samtidigt som vi, via en andra skärm, studerar inläggen som uppstår på tv-programmets 

officiella hashtag på Twitter. Att befinna sig i samma kontext som aktörerna i fråga gynnar 

undersökningen eftersom det ökar möjligheten att göra rätt tolkningar av kulturen 

(hashtagen)(Velkova, föreläsning 29:e okt). Vi sparar allt material genom dataprogrammet 

nVivo, vilket innebär att vi kan analysera det i efterhand då vi inte skulle hinna göra det 

grundligt i realtid på grund av det konstanta flödet under hashtagen. 

  Vi påbörjar datainsamlingen tillsammans för att fastslå att vi använder oss av samma 

insamlings- och tolkningsstrategier. Därefter fördelar vi materialet emellan oss för att kunna 

analysera en stor mängd Twitter-inlägg, vilket är viktigt för att kunna förse oss med en 

helhetsbild av hashtagens kultur. Det första vi studerar är vilka de populära ämnesområdena 

är under hashtagen. Detta gör vi genom att flyktigt läsa alla urvalets Twitter-inlägg och på 

detta sätt kan vi snabbt få en uppfattning om vad som är populärt att prata om i kulturen. 

Samtidigt som vi undersöker vad aktörerna skriver studerar vi även hur de skriver, för att 

kunna avgöra vilket språkbruk som förekommer under #paradisehotelse. Vi fokuserar på vad 

som sägs om män respektive kvinnor, för att se om köns- och heteronormer reproduceras 

explicit på hashtagen. 

  Vi väljer även att betrakta själva aktörerna för att undersöka om de består av både 

män och kvinnor eller om kulturen utgörs i genomsnitt mer av något av könen. Vi analyserar 

vad de båda könen generellt skriver och hur de uttrycker sig, samt vad som kännetecknar dem. 

Att veta vilka aktörerna är och vad som kännetecknar dem kan bli väsentligt då vi vill 

undersöka om meningsreproduktion i interaktion via sociala medier kan ha någon betydelse 

för deras föreställningar om kön och sexualitet. I denna undersökning öppnar detta även upp 

för större analytiska frågor som kan beröra vad just denna målgrupps normbildningar kan ha 

för betydelse i ett större sammanhang.  

  För att avgöra i vilken utsträckning de båda könen förekommer i kulturen studerar vi 

skribenternas användarnamn, profilbilder och eventuella namn i de fall de är delgivna, då 

dessa är de enda indikationer på kön vi har tillgång till. Vi kan med säkerhet inte veta om id 
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och bilder är sanningsenliga eller missvisande. Dessutom kan det vara problematiskt att 

studera aktörernas uttryck endast utifrån det dualistiska könsperspektivet, då skribenter som 

anser sig vara varken man eller kvinna sannolikt kan förekomma. Men i de sammanhang vi 

studerar skillnader mellan aktörerna under hashtagen, tar vi endast de två biologiska könen i 

beaktning. Denna diskussion följs upp under avsnitt 4.3. 

 I tolkningsprocessen av kommunikationen under #paradisehotelse synliggörs ständigt 

nya aspekter som ska tolkas. Därför utförs metoden som en process – vi går tillbaka till 

tidigare steg av analysen för att revidera och utveckla resultaten när nya perspektiv uppstår. 

Utifrån de svar som framkommer av våra utgångsfrågor kan vi därefter, tillsammans, urskilja 

samband och mönster i kulturen.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys  

För att underöka vilka köns- och sexualitetsdiskurser som kommer till uttryck i Twitter-

inläggen under #paradisehotelse kommer vi att utföra en kritisk diskursanalys. Metoden är 

lämplig för vår undersökning eftersom den lyfter upp de omedvetna sociokulturella 

processerna som ligger till grund för hur en text utformas (Berglez, 2010, s. 274), vilket 

innebär att vi kan undersöka underliggande mening och värdering hos de människor som är 

aktiva under #paradisehotelse, för att se vilka diskurser de formar (Berglez, 2010, s. 267). 

Med stöd i genusteori kan vi därmed avgöra huruvida aktörerna reproducerar köns- och 

heteronormer på hashtagen.  

 Relationen mellan text, diskurs och social praktik (omständigheter, kontext) 

tydliggör vikten i att se språket som ett potentiellt medel för att utföra handlingar som kan 

reproducera eller utmana givna företeelser (Berglez, 2010, s. 267). I mötet mellan de diskurser 

som Twitter-användarna uttrycker och den diskurs som Paradise Hotel formar kan vi därför se 

om aktörerna accepterar eller motsätter sig de köns- och heteronormer som tv-programmet 

ofta förmedlar. Norman Fairclough har utformat en modell för att urskilja relationen mellan 

en text, dess formuleringar och konsumtionen av den (dess diskursiva praktik), samt den 

sociala praktik som dessa är en del av och i sin tur kan påverka: 
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 74). 

 

Dessa tre nivåer analyseras var för sig för att urskilja förbindelserna mellan dem. I den 

diskursiva nivån (den mellersta nivån) analyseras vilket underliggande budskap (diskurs) som 

formats och producerats i den givna kontexten. Även mottagarnas tolkningar genom 

konsumtion av en text kan analyseras för att klarlägga den diskursiva praktikens faktorer. På 

denna nivå kan vi analysera interdiskursivitet mellan Twitter-inläggen (se samband mellan 

underliggande budskap) för att se om det finns gemensamma diskurser bakom dem (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, ss. 85-86). 

  Analysen på textnivå går ut på att urskilja en texts egenskaper (exempelvis ordval, 

och grammatik) för att avgöra på vilka sätt diskursen gör sig till känna genom ord och uttryck 

och alltså vilken ställning författaren har tagit och anser sig kunna ta. Här kan vi se till 

intertextualiteten mellan inläggen för att urskilja mönster för vilken typ av uttryck som 

används av Twitter-användarna för att formulera vissa budskap (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, ss. 87-89).    

  Slutligen ställs den textuella och den diskursiva nivån i relation till den sociala 

praktik som de utgör en del av för att besvara vilka sociala förhållanden som kan ha haft 

inverkan på, och speglats i, diskursens innehåll och meningsbildning eller vilka sociala 

praktiker som texten skulle kunna utmana (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90). 

Faircloughs modell kan hjälpa oss att analysera förhållandet mellan Twitter-inläggen (texten), 

deras underliggande budskap (diskurs) och deras påverkan på och av köns- och 

sexualitetsnormer (social praktik).  
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Kritisk diskursanalys belyser maktförhållanden, då diskursiva praktiker skapar och 

reproducerar ojämlika sådana mellan olika grupper, exempelvis mellan kvinnor och män. 

Maktförhållanden påverkas av den aktuella diskursen; en homosexuell man kan vara 

underordnad i den heteronormativa diskursen, men överordnad inom en diskurs som ställer sig 

kritisk mot heteronormativiteten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 69). Metoden tillåter 

oss därmed att studera vilka maktförhållanden aktörerna under hashtagen #paradisehotelse 

skapar eller reproducerar mellan de grupper (män och kvinnor) som de uttrycker sig om. 

   Något som är problematiskt med den kritiska diskursanalysen är att den visserligen 

kan kartlägga, men inte analysera strukturer som inte har diskursiv anknytning. Texters 

formuleringar kan bero på andra förutsättningar (exempelvis ekonomiska, teknologiska eller 

institutionella) än just det som diskursanalysen berör. För att minska denna problematik kan 

metoden kombineras med till exempel etnografiska (eller i detta fall netnografiska) studier för 

att få ett helhetsperspektiv (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90). En annan problematik 

med den kritiska diskursanalysen är att det ibland kan tyckas vara svårt att bevisa några 

precisa samband mellan text, diskurs och social praktik. Det skulle ibland krävas många 

jämförelser intertextuellt och -diskursivt för att kunna dra befogade slutsatser, vilket vårt 

omfång av material torde vara tillräckligt för att göra.  

  Ytterligare en svårighet med metoden är att den, som alla kvalitativa metoder, utförs 

genom att forskaren tolkar materialet, vilket innebär en risk att tolka det fel. Om innehållet i 

ett Twitter-inlägg är oklart kommer vi att ställa upp alla möjliga tolkningsalternativ och 

därefter pröva dem mot inlägget i fråga (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängneruds, 2012, 

s. 223). Metoden kräver därför rimligtvis en viss kunskap om kontexten, den sociala 

praktiken, som texten producerades i för att förstå vad som har påverkat diskursen, och 

därmed göra rätt tolkningar.  

  Då materialet vi ska tolka är en del av vår egen kultur och som vi själva eventuellt 

har åsikter om kan tolkningsprocessen vara problematisk även i den bemärkelse att vi tolkar 

Twitter-inläggen partiskt samt att det kan vara svårt att se de självklarheter i texterna som vi 

ämnar avslöja. För att undvika detta behöver vi vara distanserade från materialet – vi bör 

försöka se det med andra ögon. Genom att undersöka materialet genom ett genusperspektiv, är 

det lättare att avskärma sig från sina egna värderingar och förförståelser, vilket leder till att vi 

som forskare inte tolkar materialet partiskt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, ss. 28-30).  

  Den kritiska diskursanalysen är undersökningens primära metod då den hjälper oss 

att besvara huruvida köns- och heteronormer reproduceras under hashtagen #paradishotelse på 

Twitter och om meningsreproduktionen kan ha någon betydelse för Twitter-användarnas 
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föreställningar om kön och sexualitet. Då Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips 

(2000, s. 90) förklarar att metoden fungerar än bättre i kombination med en annan, kommer vi 

att komplettera studien med en netnografisk analys för att förse oss med en helhetsbild av 

kulturen på vår valda hashtag.  

 

4.2.1 Urval och material  

Då man ska göra en kritisk diskursanalys finns det två typer av urval att använda sig av – att 

antingen ha ett brett eller snävt sådant. De två huvudsakliga ledstjärnorna för att välja sitt 

urval är att allt material som är relevant och inom de praktiska gränserna ska analyseras 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 220). På grund av praktiska begränsningar kommer vi att avgränsa 

urvalet från den netnografiska analysen ytterligare inför den kritiska diskursanalysen, då det 

inte skulle vara genomförbart att djupgående analysera tusentals Twitter-inlägg. Vi bedömer 

därmed att vi har ett snävt urval, vilket alltså inte behöver vara en svaghet enligt Esaiasson 

m.fl..  

Det material vi ska utföra en kritisk diskursanalys på är de Twitter-inlägg som 

relaterar till ett antal specifika händelser, scener, i tv-programmet Paradise Hotel. De scener vi 

har valt har genererat Twitter-inlägg som är representativa för kulturen under 

#paradisehotelse, vilket innebär att materialet vi kommer att analysera med hjälp av en kritisk 

diskursanalys är av den karaktär som netnografin visade förekom i en stor utsträckning. 

Scenerna är dessutom sådana som vi tror kan bidra med diskurser kring kön och sexualitet på 

tv-programmets officiella hashtag, då scenerna är könsstereotypa (vilket dock Paradise Hotel i 

stort anses vara). Vi har valt en scen från vardera kväll, det vill säga den 17:e, 18:e och 24:e 

november 2014. 

 

4.2.2 Genomförande  

För att kunna besvara vårt forskningsproblem med hjälp av kritisk diskursanalys måste vi, 

precis som i den netnografiska analysen, omvandla och konkretisera problemformuleringen 

till specifika frågor som vi ställer till materialet. Dessa frågor är empiriska indikationer på det 

övergripande fenomen vi vill undersöka och måste därför vara relevanta för att kunna besvara 

våra frågeställningar och för att uppnå validitet (Esaiasson m.fl., 2012, ss. 215-216). Vi 

formulerar huvudfrågor som vi ställer till materialet. Dessa är: “Vad handlar Twitter-inlägget 

om?”, “Vilket språkbruk innehåller inlägget och vad tyder det på?”, “Vilken värdering kan 

finnas bakom formuleringen?”, “Hur framställs män och/eller kvinnor i texten?”, “Anser sig 

skribenten ha makt att uttala sig om hur/vad en person/grupp/målgrupp ska vara och/eller 
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göra?”, “Vilken/vilka ideologisk/a process/er är inlägget en del av, förhandlar med eller 

motverkar?” och “Är inläggets diskurs en del av, förhandlar med eller motverkar köns- och 

heteronormer?”. Huvudfrågorna formulerades med utgångspunkt från Peter Berglez (2010, ss. 

277-279) förslag om hur man går tillväga i en kritisk diskursanalys.   

 Som i den netnografiska analysen tittar vi på Paradise Hotel på tv:n samtidigt som vi 

studerar Twitter-inläggen. Detta fyller en viktig funktion i den kritiska diskursanalysen då tv-

programmet hjälper oss att förstå den kontext som texten produceras i, vilket underlättar 

tolkningsarbetet av inläggen. Insamlingen av materialet för den kritiska diskursanalysen 

gjordes i samband med den netnografiska metoden med hjälp av datainsamlingsprogrammet 

nVivo.  

Vi ställer alla formulerade utgångsfrågor till samtliga inlägg från vårt urval utan att till 

en början dra kopplingar dem emellan. Detta påbörjar vi i skrivgruppen tillsammans för att 

försäkra oss om att vi analyserar materialet på samma sätt, för att därefter dela arbetet mellan 

oss för att utföra analysen mer effektivt. Twitter-inläggen ur vårt urval samlas och analyseras i 

ett gemensamt dokument så att vi kan ta del av varandras analyser för att kunna kontrollera 

varandras resultat, vilket är ett sätt att stärka undersökningens reliabilitet (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 64). Att utföra analysen var för sig men i ett gemensamt dokument tillåter oss även 

att finna ytterligare aspekter i varandras analyser. Till de svar vi utvinner från frågorna vi 

riktar mot materialet förhåller vi oss på ett öppet sätt och låter svaren avgöras av det vi hittar i 

analysen av Twitter-inläggen. På detta sätt kan vi analysera materialet förutsättningslöst och 

låta innehållet i texterna styra undersökningen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 217).  

  För att avgöra vilka olika faktorer (diskurser) som påverkar textens utformning och 

vilken/vilka social/a praktik/er dessa är del av använder vi oss av Faircloughs modell (se 

avsnitt 4.2). Detta gör vi genom att först studera textnivån för att klargöra vad Twitter-inlägget 

handlar om och vad språkbruket tyder på. Utifrån språkbruket ser vi exempelvis vilken 

ställning skribenten tar i relation till innehållet i Paradise Hotel och vilken makt denne anser 

sig ha att kunna påpeka hur andra ska vara eller bete sig. Texternas egenskaper hjälper oss att 

kartlägga vilka värderingar och diskurser som ligger bakom Twitter-inläggen och vi övergår 

därmed till den diskursiva, den mellersta, nivån av Faircloughs modell (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s 87). Utifrån textens diskurs undersöker vi hur köns- och heteronormerna som 

social praktik har påverkat den. För att avgöra detta ställer vi diskursen i relation till 

genusteori och på detta sätt kan vi fastslå om skribenten reproducerar köns- och heteronormer 

eller ej och på vilket sätt detta sker. 
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Efter att ha analyserat Twitter-inläggen var för sig ser vi, tillsammans, till interdiskursiviteten 

mellan dem för att tyda vilka mönster och tendenser kring kön och sexualitet som finns på 

hashtagen. På detta sätt kan vi fastslå vilka diskurser som är centrala respektive alternativa 

bland skribenterna på #paradisehotelse. Utifrån de variationer och mönster vi finner under 

databearbetningen i både den kritiska diskursanalysen och netnografin, strukturerar vi kapitlet 

som presenterar undersökningens resultat och analys.  

 

4.3 Etiska överväganden  

Under studiens gång måste vi ständigt ta hänsyn till etiska aspekter. Som introducerades i 

avsnitt 4.1.2 kan det vara problematiskt att vi i undersökningen endast tar hänsyn till de två 

biologiska könen i de fall vi studerar aktörerna under hastagen, då det kan förekomma 

skribenter som anser att de är av det motsatta könet eller varken man eller kvinna. Men 

eftersom det endast är aktörernas profilbilder och Twitter-id vi har tillgång till, kan vi endast 

uttala oss om det kön vi kan tyda i dessa, inte det genus skribenterna anser sig vara. Detta 

problematiserar dock inte undersökningen, då vi vill studera uttryck kopplat till kön snarare 

än till genus. 

  Steinar Kvale (1997, s. 107) presenterar etiska riktlinjer som man bör följa i 

forskning om människor. Den första handlar om samtycke. Det innebär att 

undersökningspersonerna ska vara införstådda med undersökningens huvudsakliga syfte och 

att de deltar frivilligt. Denna riktlinje gäller främst intervju-undersökningar, men kan vara bra 

att reflektera över då vi ska forska om människors utlåtanden och värderingar som kommer 

till uttryck i text. Vi anser dock att vi inte behöver be om undersökningspersonernas samtycke 

eftersom vi endast studerar det som de själva har valt att offentliggöra på Twitter. Däremot 

kommer vi inte att publicera personernas Twitter-id och profilbild, då vi tycker att ett 

samtycke från personen ifråga hade krävts för att göra detta. 

 Detta leder oss in på nästa etiska riktlinje; konfidentialitet. Detta innebär att man inte 

får redovisa data om en undersökningsperson som kan kännas igen av andra och därmed 

identifiera personen (Kvale, 1997, s. 109). Även detta anser vi inte vara ett problem i vår 

undersökning eftersom, likt föregående argument, allt vi analyserar och eventuellt publicerar 

finns redan offentligt på Twitter. Undersökningspersonerna exponeras mer på Twitter än i vår 

studie då vi utelämnar deras namn och bild, vilket inte är fallet på Twitter. 

  Den tredje och sista etiska riktlinjen som förklaras av Kvale (1997, s. 110) berör 

konsekvenser. De skadliga konsekvenserna på undersökningspersonerna ska vara så små som 



28 
 

möjligt och vägas upp av fördelarna med att delta i studien. Forskaren måste därför på 

förhand identifiera vilka fördelar och risker det finns för undersökningspersonerna och den 

grupp de representerar. Då vi inte kommer att kontakta personerna vars Twitter-inlägg vi 

studerar, kan undersökningen inte generera ett ömsesidigt utbyte av fördelar mellan oss som 

forskare och våra undersökningspersoner. Däremot kan studien få en positiv betydelse för den 

stora gruppen av Twitter-användare som undersökningspersonerna representerar, i den 

bemärkelse att resultatet som framkommer i undersökningen kan leda till en insikt i hur man 

som individ reproducerar eller motverkar köns- och heteronormer samt en ökad förståelse för 

de eventuella konsekvenserna av interaktionen med ett normativt tv-program. 
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5. Resultat och analys  

Detta kapitel presenterar undersökningens resultat och den analys vi har genomfört genom 

våra netnografiska observationer och kritiska diskursanalys av Twitter-inläggen under 

hashtagen #paradisehotelse på Twitter. Resultat och analys slås ihop till ett gemensamt kapitel 

eftersom metoderna är av analytisk karaktär och det teoretiska ramverket således krävdes för 

att avkasta resultat, exempelvis genom att avgöra huruvida köns- och heteronormer 

reproduceras på hashtagen. I presentationen av resultat och analys separerar vi inte de båda 

metoderna, istället kombinerar vi dem då de verkar som komplement till varandra.  

  Kapitlet struktureras efter de mönster och tendenser vi kunde urskilja från Twitter-

inläggen på hashtagen. Under varje rubrik – tendens – diskuterar vi hur diskurser om 

femininitet, maskulinitet och sexualitet kommer till uttryck och vilken betydelse de kan ha för 

Twitter-användarnas föreställningar om kön och sexualitet. Twitter-inlägg som illustrerar på 

vilka sätt resultaten har framkommit ur metoderna förekommer för att ge läsaren en förståelse 

för detta. De tre scener från tv-programmet Paradise Hotel som vi utgick ifrån då vi 

avgränsade inläggen inför den kritiska diskursanalysen finns beskrivna i bilaga 1 och bör läsas 

innan resultat och analys.  

 

5.1 Uttryck och ordval  

I den netnografiska analysen av Twitter-inläggen såg vi att ordvalen som skribenterna 

använder sig av för att hylla programmets deltagare oftast har en maskulin klang. Det är oftast 

män som hyllas och detta görs genom ord som “kung”, “hjälte” och “chef”, vilkas innebörd är 

relaterade till styrka och karriärism, som i sin tur är egenskaper som idag är tydligt 

associerade med maskulinitet som beskrivs av Ganetz (2008, s. 62) och Goodall (2012, s. 

162) i genusteorin. Även i flera av de fall där aktörerna hyllar de kvinnliga deltagarna 

används maskulina ord. Ett exempel på detta är att man kallar kvinnorna för “kung” och 

“hjälte”, istället för könsneutrala ord eller ordens feminina motsvarighet, som “drottning” 

eller “hjältinna”.  

Att aktörerna använder maskulina ord för att hylla deltagarna oavsett kön tyder på att 

de kopplar den typen av ord till styrka och kompetens, medan feminina ord kopplas till 

motsatsen då de inte används i positiva kommentarer som hyllar de kvinnliga deltagarna. 

Värderingen bakom dessa inlägg skulle därmed kunna vara att kvinnorna alltså inte kan hyllas 

för sin styrka och kompetens utan att ofta förknippas som maskulina, vilket indikerar att det 

finns en inneboende kontrasterande diskurs av maskulint och feminint som inte ger utrymme 
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för kvinnor att tillskrivas handlingskraftighet. På detta sätt reproduceras könsnormer genom 

något så specifikt som aktörernas ordval för att hylla deltagarnas agerande. 

    Ett vanligt förekommande ord i kulturen under hashtagen är “bromance”, vilket 

enligt vår förståelse är en sammanslagning av de engelska begreppen “brother” och 

“romance” och syftar alltså på en kärleksfull och broderlig relation mellan två män.  

 

 

 

Att ordet “bromance” är ett så pass återkommande och således vedertaget begrepp inom 

hashtagen leder oss till att försöka förstå hur det har kommit till och varför man använder sig 

av det så ofta. Begreppet relaterar till romantik, men samtidigt beskriver den en relation 

mellan bröder, vilket begränsar relationen till icke-romantisk, då en romans mellan bröder 

idag ses som onormal och därmed är utesluten. Begreppet skulle alltså kunna ses som en 

beskrivning av en stark relation som är likvärdig med en romans, men som genom sin 

inledning, “bro-”, försäkrar en förståelse som omöjliggör en romantisk relation mellan 

parterna. När aktörerna vill beskriva två manliga deltagares starka relation mellan varandra, 

eliminerar de, genom att detta begrepp näst intill alltid används, samtidigt möjligheten att den 

skulle kunna vara av homosexuell karaktär genom att likställa männen som bröder. 

Användningen av begreppet reproducerar köns- och heteronormativitet eftersom den, genom 

det, tas för givet, maskerar och lindar in männens kärleksfulla känslor i ett maskulint ramverk 

som bestämmer dess innebörd och räckvidd. Att det inte finns en feminin motsvarighet på 

ordet tyder på att det är mer accepterat att kvinnor är kärleksfulla mot varandra, vilket Fanny 

Ambjörnsson (2004, s. 19) skriver. Detta exemplifierar hur beteenden genom normer 

uppfattas olika beroende på om det är män eller kvinnor som utför dem, som förklaras i 

genusteorin (Ganetz, 2008, ss. 82-83).  

 Den netnografiska observationen visade även att uttrycket “no homo” är 

återkommande hos aktörerna, vilket verkar användas som ett slags försvar i samband med 

inlägg där aktörerna visar uppskattning till en deltagare av samma kön som sitt eget. Att 

aktörerna över huvud taget känner behovet av att försäkra andra människor om att de inte är 

homosexuella reproducerar normen om homosexualitet som något som inte är önskvärt att 

förknippas med. Genom att människor, som Ambjörnsson beskriver (2004, s. 15-16), anpassar 
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sig efter normers ramar för att anses som normala, kan de alltså även reproducera andra 

människor som än mer avvikande, vilket förstärker en värdering om homosexuellas mindre 

värde. Heteronormer reproduceras alltså på grund av aktörernas behov av att framställa sig 

själva och andra som icke homosexuella genom begrepp som “no homo” eller “bromance”. 

 

 

 

En ytterligare tendens inom ord- och uttrycksval är, som illustreras ovan, att uttrycken “alla 

killar/tjejer...” eller “killarna/tjejerna är/gör si eller så” ofta förekommer. I de fall där en sådan 

generalisering stämmer överens med verkligheten (exempelvis där det faktiskt är så att alla 

kvinnliga/manliga deltagare gör på ett visst sätt i en viss situation) är den nödvändigtvis inte 

anmärkningsvärd, men i de fall där en egenskap kopplas till en hel grupp människor baserat 

på dess könstillhörighet snarare än varje persons unika och faktiska agerande, visar på en 

underförståelse om att kvinnors och mäns agerande värderas och tolkas olika även om de 

utförs på samma sätt av båda könen. Dessutom innebär användningen av dessa uttryck en 

bekräftelse av en dualistisk och polariserande syn på könen där kvinnor och män delas in i två 

olika fack vari de delar egenskaper med personer av samma kön även om de inte agerat 

likadant, vilket enligt genusteorin skulle fungera som praktexempel på reproduktion av 

könsnormer (Ambjörnsson, 2004, s. 13).  

  I enlighet med Linda Fagerström & Maria Nilsons (2008, ss. 16-17) beskrivning av 

att språket skapar genusstrukturer genom reproduktion, normaliseras köns- och heteronormer i 

Twitter-inläggen då skribenterna repeterar vad som anses rätt och önskvärt och därmed 

utesluter alternativa diskurser. Det språk och de ordval som visar på att människor är normala 

eller avvikande, kan alltså ha en betydelse för Twitter-användarnas föreställningar om detta. 

Då genusteorin beskriver att man reproducerar normer för att själv uppfattas som normal 

(Ambjörnsson, 2004, s. 15-16), torde den reproduktion som sker stärka de existerande 

normerna och således föreställningarna om vad som är normalt för kön och sexualitet, vilket 

innebär att det avvikande ses som allt mer avvikande (Ambjörnsson, 2004, ss. 22-23). I linje 

med det kulturteoretiska perspektivet skulle denna normbildning i sin tur innebära att de 

Twitter-användare som är privilegierade att passa in i normen är de som får rum att fortsätta 

utveckla den, vilket likt en spiral påskyndar förstärkningen av normerna än mer, då det 
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maskerar föreställningen hos människor om vilka sociala strukturer som råder i samhället 

(Storey 2012, ss. 2-3).  

 

5.2 Positiv och negativ kritik    

Ur den netnografiska observationen framkom ett mönster som visar att större delen av 

Twitter-inläggen ofta skrivs i bedömande karaktär. Dessa inlägg förmedlar mestadels en 

tydlig åsikt som antingen är mycket positiv eller mycket negativ och sällan i något slags 

neutralt eller mindre extremt mellanläge. Genom den kritiska diskursanalysen framgick det 

dessutom att aktörerna ofta tar sig makten att uttala sig om hur deltagarna i Paradise Hotel 

borde se ut och bete sig när de anser att de inte uppfyller kraven för detta. Detta kan, återigen, 

förklaras med hjälp av kultur- och genusteori, där kulturteoretiker hävdar att normer bidrar till 

att de som avviker från dem blir alltmer anmärkningsvärda (Buchanan, 2010a), samt 

Ambjörnsson (2004, s. 15-16) som menar att man påpekar när andra avviker från normerna 

för att framställa sig själv som normal.  

  En stor andel av kommentarerna under hashtagen är av positiv karaktär och 

majoriteten av dessa handlar om de manliga deltagarna. Det är framför allt deras utlåtanden 

och agerande som skribenterna uttrycker sig om och ger bra kritik till, vilket överensstämmer 

med teorin om att män blir bedömda utifrån sina handlingar och inte sitt utseende (Ganetz, 

2008, s. 70). En betydande del av inläggen utgörs dock av negativitet. Enligt teori om sociala 

medier är det vanligt att människor, i realtid på sociala medier, uttrycker sina känslor av 

negativt slag som uppstår i förhållande till tv-innehåll (Buschow m.fl., 2014, s. 133), vilket vi 

alltså kunde se i vår undersökning. Dessa negativa inlägg riktas mestadels mot de kvinnliga 

deltagarna och handlar om deras intellekt, agerande och främst utseende.  

 

 

 

Orsaken bakom det faktum att man uttrycker sig mer nedlåtande om kvinnorna än om männen 

kan vara att normen för vad som är acceptabelt för en kvinna är betydligt snävare än vad den 

är för en man (Ganetz, 2008, s. 97). Detta skulle betyda att skribenterna ger dålig kritik till de 

kvinnliga deltagarna när de anser att de avviker från hur en kvinna ska vara, medan de 

manliga deltagarna har ett större spelrum i hur de kan vara utan att uppfattas på ett negativt 
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sätt. Att man kritiserar de kvinnliga deltagarna och förmedlar att de inte lever upp till kraven 

för en acceptabel och respektabel kvinna, är ett sätt att reproducera könsnormer på hashtagen 

eftersom denna typ av kommentarer inte framkommer i lika stor utsträckning i relation till de 

manliga deltagarna. 

  Det är möjligt att aktörerna är mer nedlåtande mot kvinnor på Twitter än vad de är i 

verkligheten, då identiteten man stiger in i när man går online inte behöver överensstämma 

med ens identitet i den fysiska verkligheten. Enligt teori om online-identitet kan den formas 

efter ens egna och andras förväntningar på agerande i den aktuella kontexten, vilket innebär 

att identiteten kan skifta beroende på sammanhang (Marwick, 2013, s. 356). Detta betyder att 

det är möjligt att man förväntas använda sig av ett mer dömande och extremdraget språkbruk i 

kulturen på hashtagen #paradisehotelse. Språkbruket kan även bero på att man på Twitter har 

möjlighet att dölja sin verkliga identitet, det vill säga uppvisa ett annat namn än sitt eget, 

eftersom aktörerna då personligen inte behöver känna lika stort ansvar över vad de skriver 

(Marwick, 2013, s. 357).  

  Å andra sidan menar Marwick (2013, s. 357) att online-identiteten oftast är relativt 

lik den verkliga, vilket skulle kunna innebära att det finns spår av hashtag-kulturen i Twitter-

användarnas verkliga identitet. Detta innebär antingen att meningsreproduktionen som sker 

under hashtagen kan påverka Twitter-användarnas identiteter och därmed föreställningar om 

kön och sexualitet, eller att den ger utlopp för och stärker de åsikter som aktörerna redan har. 

Det faktum att extrema och dömande åsikter är så vanliga i kulturen på hashtagen 

reproducerar tydligare ramar för vad som anses rätt och fel (normer). Att aktörerna dessutom 

inte verkar inse det extrema i sina uttryck tyder på att de strukturer som normerna själva 

skapar är så pass normaliserade och därmed maskerade att människor till så pass stor del 

prioriterar att de efterföljs att de inte uppfattar att det kan skada andra, vilket stöds av det 

kulturteoretiska perspektivet som påpekar att reproduktionen av normer maskerar 

uppfattningen om människors privilegium och utsatthet (Storey 2012, ss. 2-3).  

  Netnografin och den kritiska diskursanalysen synliggjorde att Paradise Hotel-

deltagaren Michelle och hennes utlåtande i samband med scenen där Eric tar på Paulinas bröst 

har fått blandad kritik. Många Twitter-aktörer uttrycker en negativ inställning till Michelle på 

grund av hennes påstådda svartsjuka då Eric, hennes partner i tävlingen, tar på en annan 

kvinnas bröst samt på grund av hennes kommentar om att män ska vara glada om hon gillar 

dem: 
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Inläggen ovan kritiserar tydligt Michelles agerande, som andra menar yttras på grund av ett 

bra självförtroende. Kritiken kan bero på att aktörerna anser att hon avviker från normen om 

hur man ska bete sig. På textnivån av kommentarerna kan vi se att Michelles utlåtande tolkas 

av vissa som “skryt”, “skamligt” och “pinsamt”, vilket innebär att den styrka och 

självsäkerhet som kan ligga bakom det som kan uppfattas som bra självförtroende inte 

accepteras av vissa skribenter. Detta tyder på en femininitetsdiskurs som förmedlar att 

kvinnor inte ska vara starka och självsäkra, då det går emot femininitetsnormen som säger att 

kvinnor ska vara motsatsen eftersom styrka och självsäkerhet är egenskaper som kopplas till 

maskulinitet (Ganetz, 2008, s. 62; Goodall, 2012, s. 162). Därmed tolkar vi att könsnormer 

reproduceras genom dessa Twitter-inlägg. 

Nedan följer ett par inlägg som representerar en avvikelse från de starkt negativa 

kommentarerna om Michelles utlåtande:  

 

 

 

Dessa inlägg ger Michelle till synes bra kritik för sitt utlåtande om män. På textnivå ser vi 

intertextualitet, likheter, mellan inläggen, då de båda hänvisar till Michelles utlåtande i 

kombination med “haha” och “love you/it”. Det senare tyder på att de uppskattar Michelles 

inställning och attityd till män. Uttrycket “haha” medför dock en komisk ton, vilket, i 

kombination med det faktum att aktörerna över huvud taget reagerar så starkt på hennes 

utlåtande, kan förklaras med att det anses vara anmärkningsvärt att hon avviker från normen 

om hur en kvinna ska agera. Trots att skribenterna ger Michelle bra kritik, reproducerar de 

könsnormer i och med att deras meningsreproduktion förmedlar att det är anmärkningsvärt 

när en kvinna agerar på detta vis, vilket illustrerar att tröskeln för normerna för vad som anses 
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som ett “bra självförtroende” hos en kvinna är lägre än hos en man. Detta bekräftar alltså 

könsstereotypiseringen om en självständig man och en beroende kvinna, samt hur 

maskulinitetsnormen är bredare än femininitetsnormen (Ganetz, 2008, ss. 61-62, 75; Goodall 

2012, s. 162).  

  Att man på hashtagen generellt uttrycker dålig kritik mot de kvinnliga deltagarna kan 

ha en betydelse för Twitter-användarnas föreställningar om kön, då det som skrivs, diskurser, 

på sociala medier kan påverka människors kunskap och utmana normer, enligt teori om 

diskursanalys och sociala medier samt kulturteori (Cameron & Geidner, 2014, s. 401; Power 

& Phillips-Wren, 2012, ss. 255-256; Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90; Storey, 2012, 

ss. 2-3). Goodall (2012, s. 161) menar att framför allt unga kvinnor påverkas av stereotypa 

könsroller och -normer som förmedlas i medier. Paradise Hotels målgrupp, och därmed de 

som är aktiva på hashtagen, är unga människor (Dagens media, 2013) och som framgick i 

netnografin är det mestadels unga kvinnor som är aktiva på #paradisehotelse. De skulle, enligt 

Goodall (2012, s. 161), kunna påverkas av det könsnormativa innehållet i Paradise Hotel och i 

Twitter-inläggen på det sätt att de tar åt sig av den dåliga kritiken som riktas mot de kvinnliga 

deltagarna och själva försöker passa in i den snäva femininitetsnorm som reproduceras då de 

tror att det är önskvärt. De som inte passar in i normen kan hamna i utanförskap och/eller få 

ett sämre psykiskt mående på grund av att de inte anses som normala (Buchanan, 2010a; 

2010b; 2010c; Goodall, 2012, s. 161).  

 Denna femininitetsnorm och -diskurs som reproduceras i programmet och inläggen 

skulle dessutom kunna påverka de manliga Twitter-användarna, då den förser både kvinnor 

och män med skeva föreställningar om hur kvinnor ska, och förväntas, vara för att anses 

feminina och därmed önskvärda, då en kvinna enligt normen ska vara feminin för att ses som 

kvinna (Goodall, 2012, s. 160-161). Meningsreproduktionen på hashtagen skulle även kunna 

ha en betydelse för föreställningarna hos Paradise Hotel-tittare som inte är aktiva på Twitter, 

då teori om sociala medier förklarar att inlägg från dessa forum som visas i tv-skärmen under 

programmets gång (vilket är fallet i Paradise Hotel) kan influera den enskilda tv-tittaren och 

att denne troligtvis instämmer med de åsikter som framställs av den “virtuella” publiken 

(Cameron & Geidner, 2014, s. 401). Därmed når Twitter-inläggen en större publik och på 

detta sätt får de diskurser och normer som reproduceras på sociala medier en stor spridning 

och potential att påverka många människor. 
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5.3 Utseende  

Dessa konsekvenser – skeva och eftersträvansvärda föreställningar om hur man “ska” vara för 

att betraktas som normal och önskvärd – är något som kanske uppstår än tydligare ur den 

meningsreproduktion som sker kring Paradise Hotel-deltagarnas utseende då dessa inlägg 

reproducerar normen om hur idealmannen och främst idealkvinnan ska se ut, vars diskurser är 

lätta att urskilja då de är av ytlig, explicit karaktär. Ur den netnografiska observationen 

framkom det att deltagarnas utseende är ett vanligt ämne att uttrycka sig om på 

#paradisehotelse och aktörerna kommenterar kvinnornas utseende betydligt oftare och på ett 

annorlunda sätt än männens, vilket stämmer väl överens med teorin om att kvinnor blir 

bedömda utifrån sitt utseende snarare än handlingar och att kvinnor och män bedöms på olika 

sätt (Ganetz, 2008, s. 70). Det faktum att Twitter-inläggen om kvinnorna mestadels är av 

negativ karaktär exemplifierar hur viktigt det anses vara för en kvinna att ha ett fördelaktigt 

utseende då det påverkar upplevelsen av hennes prestation, eftersom kvinnans existens enligt 

genusteorin idag anses bli aktiverad av mannens betraktande öga (Ganetz, 2008, ss. 67, 71). 

Denna negativitet kan återigen bero på att normen för vad som är feminint är mycket snäv 

(Ganetz, 2008, s. 97), vilket alltså skulle kunna förklara Paradise Hotel-tittarnas negativa 

inställning till de kvinnliga deltagarna om de anser att de avviker från femininitetsnormen. 

Följande inlägg är exempel från hashtagen där aktörerna anser att de kvinnliga deltagarna inte 

uppfyller kraven för hur en kvinna “ska” se ut:  

 

 

 

 

Trots de många utseende-relaterade inläggen under #paradisehotelse om kvinnorna, 

förekommer det också bedömningar om de manliga deltagarna (om än i liten utsträckning), 
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vilket skulle kunna tolkas som utmanande för den maskulinitetsnorm som Ganetz (2008, s. 

70) beskriver; att män är sina handlingar och inte sina kroppar. Det vore dock än mer 

anmärkningsvärt om det inte hade förekommit några utseende-relaterade kommentarer om 

männen då de naturligt blir objekt för blicken hos de som tittar på programmet. Nedan 

fokuserar vi därför på att analysera skillnaden mellan dessa inlägg gentemot inläggen om 

kvinnornas utseende, snarare än att konstatera något ytterligare utifrån deras sparsamma 

existens.  

Förutom att kvinnors utseende bemöts oftare och mer negativt än mäns, är det även 

olika typer av utseenden som uppmärksammas och på olika sätt beroende på vilket kön som 

kommenteras. Som framgår i exempelinläggen ovan handlar kommentarerna angående de 

kvinnliga deltagarnas utseende ofta om specifika kroppsdelar, så som bakdel, bröst och 

ansikte (samt andra kroppsdelar, vilket inte representeras i exemplen), vilka, enligt aktörerna 

bör se ut på specifika sätt. Det verkar även finnas andra tydliga parametrar som anses vara 

viktiga hos en kvinna, vilka, genom att de är många, visar att femininitetsnormen är snäv. 

Genom att tala om specifika kroppsdelar hos kvinnor som objekt i den bemärkelse att de bör 

se ut på vissa sätt för att uppskattas av andra människor, sexualiseras och objektifieras 

kvinnokroppen till något som finns till för att tillfredsställa andra, vilket går i linje med 

könsnormen att kvinnor och deras kroppar är passiva objekt för blicken (Ganetz, 2008, s. 70). 

De få inläggen om de manliga deltagarnas utseende fokuserar däremot generellt på kroppen i 

sin helhet och huruvida den är vältränad: 

 

 

 

Kommentaren producerades i samband med scener där Smail tränar. Att framställa män som 

aktiva i medier är ett sätt för dem att bibehålla sin maskulinitet samtidigt som de är objekt för 

blicken, för att förhindra att de uppfattas som mindre maskulina och därmed homosexuella 

(Ganetz, 2008, s. 88). Denna maskulinitetsdiskurs återfinns i inlägget då skribenten skriver att 

hon vill “slita av honom kläderna” eftersom hon anser att Smail är åtråvärd när han tränar. Att 

upplevelsen dessutom verkar förstärkas av att bilderna visas i så kallad “slow motion” 

förtydligar ytterligare bilden av att en man i rörelse är attraktiv och maskulin. I och med att 
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utseendet inte verkar prioriteras framför handling och aktivitet när det kommer till mäns 

attraktivitet, utan snarare fungerar som ett resultat av den, reproduceras och sexualiseras inte 

deras kroppar som objekt, till skillnad från kvinnokroppen.  

 

 

 

Detta inlägg om deltagaren Kristian handlar däremot om en specifik kroppsdel, vilket vi har 

påstått kopplas till kvinnokroppen. Här sker det dock på ett annat sätt än i kommentarerna om 

de kvinnliga deltagarnas kroppsdelar. De kvinnliga deltagarnas utseende kommenteras, 

återigen, på ett nedlåtande vis där skribenterna har tydliga krav på hur en kvinna “ska” se ut. 

Inlägget om Kristian uttrycker ingen dålig kritik om honom, snarare till skribenten själv då 

hon förmedlar att det är underligt och nästan otänkbart att en man skulle ha snyggare ben än 

en kvinna, då det enligt normen är kvinnor som ska ha snygga ben. Att ingen kritik riktas mot 

Kristian för hans ben tyder på att de inte anses vara normbrytande, vilket visar att mannens 

utseende ges ett större spelrum än kvinnans, vilket Ganetz (2008, ss. 75, 97) menar är 

könsnormativt. 

 Kvinnors attraktivitet byggs alltså mer på utseende än vad männens gör och är 

dessutom centrerade till kroppsdelar som i sin tur naturligt växer mer på kvinnor än på män, 

medan muskler verkar vara det centralt önskvärda kroppsattributet hos män, vilka växer 

genom aktivitet. I och med Twitter-inläggens reproduktion av den kroppscentrerade och snäva 

synen på kvinnan och den handlingscentrerade och breda synen på mannen reproduceras 

könsnormer i hög grad, eftersom den är en tydlig bekräftelse av normen om en passiv och 

naturlig kvinna som införlivas av mannens aktiva handlingar och betraktande öga. Det 

kulturteoretiska perspektivet leder oss genom analysen om att sådan reproduktion stärker 

normgränser, vilket i sin tur stelnar maktstrukturerna mellan män och kvinnor och minskar 

kvinnors inflytande över sina egna liv eftersom de förväntas vara passiva och inte definieras 

utifrån sitt agerande och därmed inte har lika stor möjlighet att utmana normen som män har 

(Storey, 2012, ss. 2-3).   

En ytterligare aspekt som vi kunde uttyda ur den netnografiska observationen var att 

både män och kvinnor på hashtagen generellt kommenterar de kvinnliga deltagarnas utseende 

medan det är betydligt fler kvinnor än män (som är bara någon enstaka) som kommenterar de 
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manliga, när sådana kommentarer förekommer. Att aktörerna uttrycker sig olika beroende på 

sin egen könstillhörighet fungerar också som en nivå av normativ reproduktion, då 

genusteorin ser könen som något performativt och normer som något som bildas ur 

efterhärmningar (Fagerström & Nilson, 2008, ss. 16-17). Därför är det anmärkningsvärt att de 

kvinnliga skribenterna uttalar sig om de kvinnliga deltagarnas utseende och då ofta på ett 

nedlåtande sätt och även att alla verkar uttrycka sig om alla, men med det tydliga undantaget 

män om män. Att många kvinnor är kritiska mot och begränsar kvinnors (och därmed sina 

egna) rättigheter genom reproduktion av en snäv femininitetsnorm skulle genom ett 

kulturteoretiskt perspektiv kunna förklaras genom att normerna maskerar maktförhållanden. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors makt att styra sina egna liv är inget som är synligt för 

någon som inte är medveten om hur normer bildas och påverkar, samt påverkas av strukturer i 

samhället, vilket betyder att kvinnor och män ofta inte har haft någon anledning att ens 

ifrågasätta vilken position de har eller hur de behandlas utifrån sitt kön. Män har ofta alltså 

inte en helhetsbild av hur privilegierade de är, liksom kvinnor inte är medvetna om hur pass 

förtryckta de är (Storey, 2012, ss. 2-3).  

Som genusteorin hävdar, reproducerar män och kvinnor normer för att de helt enkelt 

vill ses som och känna sig som normala (Ambjörnsson, 2004, s. 15-16). Män kommenterar 

alltså kvinnors utseende eftersom köns- och heteronormerna tillåter dem att göra det då 

kvinnors kroppar, enligt normen, finns till för att tillfredsställa männen och männen ska vara 

aktiva i sin sexualitet. Likväl kommenterar kvinnor mäns utseende, om än i mindre 

utsträckning och på andra sätt, eftersom även de enligt normen ska vara heterosexuella 

(Ganetz, 2008, ss. 61-62, 70-71). Att kvinnor kommenterar kvinnors utseenden, men män ej 

kommenterar mäns utseenden skulle kunna bero på att kvinnor, som Ambjörnsson (2004, s. 

19) menar, tillåts att sexuellt dras till varandra, då det bortförklaras med att de på grund av sin 

passivitet inte förväntas söka sig efter “rätt” partner. Detta skulle i så fall betyda att det, på 

grund av att män förväntas vara aktivt sexuella, är svårare att bortförklara en sexuell dragning 

mellan två män utan att den klassas som homosexuell. Frånvaron av kommentarer från män 

om mäns utseende skulle därmed kunna förklaras med att människor reproducerar sig själva 

enligt normer för att ses som normala (Ambjörnsson, 2004, s. 15-16) och att homosexualitet 

inte ryms inom normen för maskulinitet (Ganetz, 2008, ss. 61-62).  
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5.4 Acceptans för sexualitet 

I netnografin och på den diskursiva nivån av Twitter-inläggen kunde vi se en allmän 

uppfattning inom kulturen under hashtagen om att de manliga deltagarnas sexualitet och rätt 

till utövande av den är naturlig, samt i vissa fall även hyllad och eftersträvansvärd, medan 

skribenterna inte ger lika stort utrymme till de kvinnliga deltagarna att vara sexuella. Följande 

inlägg är exempel ur den netnografiska observationen på hur de manliga deltagarnas 

sexualitet och utövande av den ofta normaliseras och hyllas, medan de kvinnliga deltagarnas 

sexuella anspelning inte accepteras: 

 

 

 

 

Inläggen syftar på en situation där tre deltagare (två kvinnor och en man), på initiativ av 

kvinnorna ifråga, bestämde att de skulle ha sex med varandra. Skribenterna av de övre 

inläggen hyllar deltagaren Smail eftersom han är “king” – alltså “man nog” – att ha sex med 

två kvinnor samtidigt, vilket enligt genusteori är könsnormativt då mannen framställs som 

kraftfull och i kontroll och kvinnorna som passiva objekt som underordnas, samt att det är 

acceptabelt att Smail har en aktiv och praktiserad sexualitet i och med att han har sex med 

flera kvinnor (Butler, 2007, ss. 94-95, Ganetz, 2008, ss. 62, 97). Trots att det var kvinnornas 

initiativ är det alltså mannen i situationen som hyllas för det.  

De nedre inläggen uttrycker negativitet riktat mot de två kvinnliga deltagarna och att 

det inte är acceptabelt att de är sexuella med andra personer än sina partners. Det är 

anmärkningsvärt att kommentarerna som riktas mot kvinnorna ändå skrivs utifrån männens 

perspektiv, det vill säga att deras partners (Kian och Kristian) skulle ta illa upp om de har 

samlag med en annan man, medan kommentarerna riktade till Smail inte tar hänsyn till hans 

kvinnliga partners tycke. Att inläggen om sexuell anspelning i högsta grad skrivs genom 

mannens perspektiv är ett sätt att frånta kvinnan sin sexuella vilja och sitt begär, vilket i 

sammanhanget objektifierar henne, medan sexuell aktivitet mer och mer tillskrivs mannen, 

som en maskulin syssla – något som sköts och styrs av männen. Alla dessa inlägg bygger på 
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en värdering om att mannen i sammanhanget får ha en tydligt praktiserad sexualitet, samt vara 

sexuell med den/de han vill då hans sexualitet är acceptabel och naturlig, medan kvinnorna 

inte får vara det då de, enligt aktörerna, ska vara passiva i sin sexualitet och därmed inte vara 

sexuella med flera personer, vilket speglar de könsnormer som Ganetz (2008, s. 97) beskriver. 

     Att sexuell aktivitet tillskrivs mannen och således ska ske på mannens villkor med en 

passiv kvinna torde dessutom vara något som leder till en normaliserad föreställning kring 

våldtäkter, som blir en allvarlig konsekvens av denna reproduktion av aktiv, sexuell 

maskulinitet och passiv, underordnad femininitet. Detta eftersom mäns sexualitet och 

utövande av den ses som naturlig och uppmuntras att utövas med passiva kvinnor vilket i sin 

tur, i våldtäktssammanhang, kan vara förklaring till att förgriparen ofta ursäktas medan offret 

ifrågasätts för sin eventuella aktivitet.  

  Andra Twitter-inlägg som reproducerar att männens sexualitet är naturlig, och som i 

sin tur kan leda till bland annat en normaliserad föreställning kring våldtäkt, uppstod då 

deltagaren Kristian fick en erektion när deltagaren Paulina tog av sig sin bh. I relation till 

denna scen uttrycker skribenterna skratt och att Kristian är “rolig” och “söt”, vilket betyder att 

hans reaktion uppfattas som komisk, men ursäktas då den anses vara “söt”. Frågan är om 

aktörernas positiva respons beror på att man gillar Kristian som person, eller just att han är 

man. Om det är det senare finns det, bakom ordvalen, en diskurs om att mäns sexualitet är 

acceptabel och naturlig, vilket stämmer överens med normen om att mäns anspelning på sex 

är acceptabel och önskvärd.  

 

 

 

 

 

De tre första skribenterna menar att det är fullt normalt att Kristian fick en erektion och 

normaliserar därmed männens sexualitet. Enligt skribenterna vore det konstigt om en man 

som såg (Paulinas) bröst inte fick stånd, vilket förtydligas genom versalerna i ordet “inte” i ett 

av inläggen. Alla inlägg bygger på en diskurs om att mäns sexualitet är naturlig och att det är 

acceptabelt att de öppet visar sin sexuella upphetsning samt att män ska bli upphetsade om en 
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kvinna visar sina bröst, vilket inte bara är könsnormativt utan också heteronormativt. 

Kommentarerna är köns- och heteronormativa på det sätt att kvinnan i sammanhanget 

framställs som ett objekt för männens blickar och att hennes kropp, som “ska” ha stora bröst, 

får männen sexuellt upphetsade (Butler, 2007, ss. 94-95, Ganetz, 2008, s. 70). De är 

heteronormativa även eftersom skribenterna antar att alla män (alltså inte kvinnor) borde få en 

erektion när de ser en kvinnas bröst, vilket innebär att de inte ser någon möjlighet att 

homosexuella kvinnor blir, samt homosexuella män inte blir, sexuellt upphetsade av kvinnliga 

bröst. Då homosexualitet omöjliggörs i Twitter-inläggen reproduceras en diskurs som 

uttrycker att det endast finns en accepterad sexualitet, vilket speglar det som framför allt 

Ambjörnsson (2004, s. 22) skriver om ämnet.  

  Den könsdiskurs som ovanstående Twitter-inlägg reproducerar, att mäns sexualitet är 

naturlig och acceptabel, återfinns även i ett fåtal av inläggen om scenen där Eric känner på 

Paulinas bröst och jämför och bedömer två kvinnliga deltagares utseende. Några få skribenter, 

varav alla är män, förmedlar att Erics agerande och utlåtande är roligt och naturligt eftersom 

han är en man. På den diskursiva nivån av dessa inlägg kunde vi se att skribenterna verkar 

anse att det är acceptabelt att se kvinnor som objekt, det vill säga att de blir bedömda utifrån 

sina kroppar och att män har rätt att rangordna deras utseende samt att de finns för att behaga 

mannen. Dessa värderingar reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor 

och därmed även könsnormer, då de går i linje med vad som är maskulint respektive feminint 

som presenteras av Butler (2007, ss. 94-95) och Ganetz (2008, s. 67). 

  En del Twitter-användare, endast kvinnor, ifrågasätter dock Erics utlåtande och 

agerande och menar att det inte är acceptabelt att en man ser kvinnor som objekt och att han 

anser att de finns för att behaga mannen: 
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Ovanstående inlägg bygger på en diskurs om att män och kvinnor ska vara jämställda, 

åtminstone i den mån att även kvinnor ska bedömas utifrån sina handlingar snarare än kroppar 

och utseende. Skribenterna förmedlar därmed en normkritisk diskurs som ifrågasätter den 

dominerande diskursen om vad som är feminint och maskulint, eftersom de kritiserar de 

stereotypa könsroller som reproduceras i scenen. Att det är män som har en positiv inställning 

till Erics beteende och kvinnor som ifrågasätter det kan bero på att alla män inte ser 

problematiken med stereotypa könsroller då de själva är i den gynnsamma positionen, vilket 

stöds av John Storeys (2012, s. 3) förklaring att de som har en dominerande position i 

samhället inte är medvetna om att de är privilegierade, medan kvinnor på Twitter motsätter 

sig Erics beteende då de personligen upplever de ojämlika maktförhållandena. Å andra sidan 

menar Storey (2012, s. 3) att de som har en lägre position är omedvetna om att de lever under 

de dominerade gruppernas inflytande. Detta förklarar varför större delen av de kvinnliga 

Twitter-skribenterna inte kritiserar de könsnormer som förmedlas i Paradise Hotel, men i 

relation till Erics könsstereotypa utlåtande uppstod alltså en del kritik, vilket skulle kunna 

förklaras genom utlåtandets explicita mening.  

  Att deltagarna i tv-programmet agerar och framställs i enlighet med stereotypa 

könsroller i de scener som har gett upphov till Twitter-inläggen vi diskuterar under denna 

rubrik, kan ha en betydelse för tittarnas föreställningar och hur de uppfattar sig själva och 

andra, enligt teori om genus i medier som presenteras av Goodall (2012, s. 161). Hon menar 

att människor kan påverkas negativt av könsroller i medier, om de inte är aktiva i sin 

mediekonsumtion. Den höga reproduktionen av köns- och heteronormer på hashtagen tyder 

på Twitter-användare som accepterar medieinnehåll utan reflektion, och därmed kan få skeva 

värderingar om att kvinnor ska vara maktlösa (sex)objekt då de tror att det är önskvärt, men 

som vi kunde se ställer sig en del kvinnliga skribenter kritiska mot könsroller och -normer, 

vilket tyder på att aktiva användare förekommer. Då det som skrivs på sociala medier kan 

påverka människors åsikter och handlande, enligt kulturteori samt teori om kritisk 

diskursanalys och sociala medier (Cameron & Geidner, 2014, s. 401; Power & Phillips-Wren, 

2012, ss. 255-256; Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90), torde den normkritiska 

meningsreproduktionen som sker på Twitter också kunna ha en betydelse för den sociala 

praktiken, alltså normerna i sig. Detta då de kan påverka föreställningar om kön och sexualitet 

hos passiva läsare på Twitter, som i sig kan utmana normernas dominerande diskurs.  

 Å andra sidan är det möjligt att den normkritiska meningsreproduktion som sker inte 

har någon stor betydelse för Twitter-användarnas föreställningar om kön, då det borde krävas 

fler inlägg, framför allt av män, som ifrågasätter könsroller och -normer för att göra skillnad. 
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Därmed är det troligt att de normkritiska diskurserna drunknar bland de inlägg som 

reproducerar köns- och heteronormer, vilket innebär att meningsreproduktionen på Twitter i 

interaktionen med Paradise Hotel bidrar till att stärka de existerande föreställningarna om kön 

och sexualitet. 

 

5.5 Kristian  

 
 

 
 

Som framkom genom netnografin är deltagaren Kristian ett av de vanligaste samtalsämnena 

under hashtagen #paradisehotelse. Det är framför allt hans personlighet och agerande som 

aktörerna uttrycker sig om, vilket är ännu ett exempel på att män bedöms utifrån sina 

handlingar (Ganetz, 2008, s. 70). Det är anmärkningsvärt att inget av de Twitter-inlägg som vi 

har analyserat förmedlar en negativ inställning till honom, medan de andra deltagarna 

mestadels eller delvis kommenteras negativt, vilket gör det intressant att analysera vad som 

gör just Kristian till en person att uppskatta. Den skillnaden vi har sett mellan Kristian och 

övriga deltagare under de tre kvällar som vi tittade på Paradise Hotel i samband med 

datainsamlingen, är hans energiska, glada och kärleksfulla personlighet. Om man jämför hans 

personlighet med Ganetz (2008, ss. 62, 82-83) beskrivning om hur män och kvinnor “ska” 

vara kan man se att han inte följer alla givna normer för maskulinitet. Den största avvikelsen 

är att han öppet visar känslor och det kan vara just denna mjuka och känslosamma sida som 

aktörerna under #paradisehotelse uppskattar, trots att normerna inte följs till punkt och pricka.  

  Genom att skribenterna förmedlar sin uppskattning till Kristians normöverskridande 

personlighet i sina Twitter-inlägg, skulle man på den diskursiva nivån av dem kunna tyda en 

maskulinitetsdiskurs som ter sig lite annorlunda gentemot den dominerande diskursen i 

samhället. Å andra sidan är det möjligt att meningsreproduktionen som sker om Kristian 

stärker den hegemoniska maskuliniteten snarare än att konkurrera med den, eftersom män 

som visar känslor ofta genom könsnormerna uppfattas som starka snarare än svaga just på 

grund av att svaghet omöjliggjorts som maskulin egenskap (Ganetz, ss. 82-83). På detta sätt 

kan denna meningsreproduktion stärka maskulinitetsnormen genom att den ger män ett större 
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spelrum i sitt sätt att vara utan att det förminskar deras maskulinitet, vilket skulle innebära att 

Kristians känslosamma personlighet rymmer inom maskulinitetsnormen då den, enligt 

genusteori, är så pass bred (Ganetz, 2008, s. 75). Att aktörerna under hashtagen över huvud 

taget reagerar så kraftigt på Kristians beteenden visar att de är anmärkningsvärda, men då 

reaktionerna genomsyras av en stark positivitet av hyllningskaraktär reproducerar de 

könsnormer i och med att de reproducerar ett större maskulint spelrum samt en 

maskulinitetsdiskurs som omöjliggör manlig svaghet.  

Ur den netnografiska analysen framkom det att en av aktörerna ifrågasätter Kristians 

kärleksfulla personlighet och menar att den inte är äkta. Skribenten uttrycker sig dock inte 

negativt mot Kristian, snarare visar han uppskattning till Kristians “strategi” att få kvinnor:  

 

 

 

Skribenten inleder orden “fin kille” med versaler, vilket ger intrycket av att han anser det vara 

ett (någorlunda) vedertaget begrepp. Uttrycket tyder på en föreställning om att en man inte 

kan vara en “fin kille” utan någon hållhake, då det enligt skribenten inte anses troligt att en 

man skulle ha en äkta kärleksfull personlighet. Skribenten framställer män som att de agerar 

utifrån sina sexuella drifter och därmed inte har andra avsikter än sex, samt att de manipulerar 

kvinnorna för att bli omtyckta så att de ska vilja ha sex med dem. Genom detta framställs 

kvinnor genom inlägget som att de inte själva väljer att ha sex med en man, utan att de blir 

manipulerade till att ha det och män framställs som känslolösa och begärsstyrda. Värderingen 

grundar sig i normer om att kvinnor är passiva och underordnade samt att män har en aktiv 

och naturlig sexualitet och att de inte visar känslor öppet utan hållhake, vilket stämmer 

överens med de könsnormer som Ganetz (2008, ss. 62, 97) beskriver. Därmed reproduceras 

könsnormer genom inlägg som detta. 

  För att sammanfatta fallet Kristian kan man påstå att aktörerna uttrycker sig mycket 

och positivt om honom, men dessa Twitter-inlägg reproducerar könsnormer genom att 

aktörerna ger Kristian ett stort spelrum att agera inom maskulinitetsnormen, vilket inte är 

fallet för de kvinnliga deltagarna, samt att de framställer hans sexualitet som naturlig och 

acceptabel som delvis diskuterades i avsnitt 5.4. Om sociala medier, diskurser och 
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meningsreproduktion kan påverka människors uppfattning och val, som studiens valda teorier 

menar (Cameron & Geidner, 2014, s. 401; Power & Phillips-Wren, 2012, ss. 255-256; 

Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90; Storey s. 2-3), skulle den hyllande 

meningsreproduktionen som sker om Kristian kunna ha en betydelse för Twitter-användarnas 

värderingar och föreställningar genom att den stärker normen att män kan bete sig på många 

olika sätt (inte endast typiskt maskulint) men fortfarande uppfattas som maskulina. Även det 

sätt Kristian framställs på i tv-programmet kan ha samma effekt på tittarna och Twitter-

användarna, eftersom han inte porträtteras på det sätt som män traditionellt gör i medier. Trots 

att han agerar inom normen för maskulinitet då den är bred, framställs han inte som kraftfull, 

aktiv och sportig i programmet (Ganetz, 2008, s. 88), vilket skulle kunna bredda tittarnas bild 

av hur män i medier, och därmed idealmannen, är.  

 

5.6 Relationer  

Under hashtagen #paradisehotelse är det vanligt att man kommenterar relationerna mellan 

deltagarna. Det är framför allt relationen mellan Calle och Kristian som aktörerna på Twitter 

uttrycker sig om. Det finns en tydlig intertextualitet och interdiskursivitet mellan Twitter-

inläggen som skrevs i samband med scenen där Calle och Kristian pratar om sina känslor till 

varandra. Som presenterades i avsnitt 5.1 använder sig aktörerna av ordet “bromance” för att 

beskriva deras vänskap, vilket är intressant då ordet förtydligar att den kärleksfulla relationen 

mellan deltagarna är heterosexuell och inget annat. Vissa använder dessutom versaler i ordet 

för att, till synes, understryka vikten av att det inte är en homosexuell relation det handlar om. 

Att så pass många skribenter reagerar på Calle och Kristians relation tyder på att den anses 

vara annorlunda och anmärkningsvärd då den går emot normerna om hur en vänskap mellan 

två män vanligtvis ser ut. Att visa känslor associeras med femininitet, enligt genusteori 

(Ganetz, 2008, ss. 82-83), och är därför inte vanligt i en relation mellan två heterosexuella 

män.  

  Trots att skribenterna har en positiv inställning till relationen, bygger dessa inlägg på 

en diskurs om att det inte är helt och hållet acceptabelt att en relation mellan två män skulle 

kunna vara som Calles och Kristians utan att explicit förklaras som heterosexuell. 

“Bromance” grundar sig i tanken om att män inte kan visa starka känslor utan att uppfattas 

som feminina, vilket man kommer undan med om det tydligt framgår att känslorna inte är av 

homosexuellt slag. 
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Ovanstående inlägg är ett typiskt exempel på hur aktörerna under hashtagen uttrycker sig om 

Calles och Kristians vänskap. De kombinerar ordet ”bromance” med en skämtsam jämförelse 

eller liknelse. På diskursnivån av dessa inlägg kunde vi se att den skämtsamma tonen 

förmedlar att man driver med homosexualiteten – att en relation mellan personer av samma 

kön inte kan vara starkare än en heterosexuell sådan. Dock framgår det inte vilken typ av 

förhållanden skribenten själv har haft, men om dessa hade varit av homosexuellt slag hade det 

inte funnits någon anledning för skribenten att skriva inlägget på detta sätt. Följande 

kommentar bygger på samma diskurs, att det vore komiskt att relationen mellan samkönade 

personer skulle vara starkare än en heterosexuell sådan: 

 

 

 

I och med innebörden av ordet “bromance” och att man uttrycker sig med en skämtsam ton 

om Calle och Kristians relation, reproducerar aktörerna heteronormer i sina Twitter-inlägg. 

När heterosexualitet repeteras som den enda rätta typen av sexualitet i samhället och i 

meningsreproduktionen på Twitter, är det troligt att den heteronorm hos de Twitter-användare 

som redan påverkas av den förstärks, vilket förklaras i genus- och kulturteori (Ambjörnsson, 

2004, s. 22; Storey, 2012, ss. 2-3). 

  Det förekommer även en del Twitter-inlägg som handlar om relationen mellan män 

och kvinnor i programmet. Dessa inlägg handlar framför allt om kvinnans ställning och 

agerande gentemot mannen.  
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Intertextualiteten och interdiskursiviteten mellan ovanstående inlägg tyder på att båda 

skribenterna menar att Michelle opererade sina bröst (vilket skedde efter inspelningen av 

Paradise Hotel) på grund av att Eric tyckte om Paulinas stora bröst. Dock uttrycker det första 

inlägget en osäkerhet kring orsaken, att det kan finnas någon annan anledning än Eric till 

varför hon opererade brösten. Den andra kommentaren förmedlar en säkerhet, att “vi vet” att 

det är på grund av Eric som Michelle opererade sig. Diskursen bakom dessa är att kvinnan 

och hennes kropp finns för att behaga mannen och att hon är villig att ändra sitt utseende för 

att mannen ska bli nöjd, vilket är köns- och heteronormativt då det bygger på tanken om att 

kvinnan är i beroendeställning till mannen och att hon och hennes kropp ska behaga honom 

(Butler, 2007, ss. 94-95; Ganetz, 2008, ss. 70-71).  

  Scenen där Paulina låter Eric känna på hennes bröst resulterade även i andra typer av 

köns- och heteronormativa Twitter-inlägg, som uttrycker att Paulina beter sig fel och pinsamt 

eftersom hon är Calles partner i tävlingen. Dessa inlägg producerar en diskurs om att kvinnor 

ska “hålla sig” till en man, vilket speglar teorin om att en tydlig och praktiserad sexualitet inte 

är ett respektabelt feminint beteende (Ganetz, 2008, s. 97). Det finns dock ett (enda) inlägg 

som hyllar Paulinas agerande, som menar att det är acceptabelt att Paulina är sexuell med 

flera män. Detta bygger på en diskurs som motsätter sig normerna om att en kvinna ska vara 

passiv i sin sexualitet, som dock, vilket faller sig naturligt, inte kan konkurrera med den stora 

majoritet av köns- och heteronormativa inlägg som finns under hashtagen.  

  Andra Twitter-inlägg om relationen mellan män och kvinnor i Paradise Hotel handlar 

om den situation där Kian blir arg över att hans partner, Ylva, kramar en annan man. Ur 

netnografin framkom det att ett fåtal aktörer håller med Kian och därmed verkar anse att Ylva 

inte har rätt att krama någon annan än honom. Dessa inlägg reproducerar därför könsnormer 

då skribenterna menar att kvinnor ska vara passiva i sin sexualitet och inte rikta den mot flera 

personer (Ganetz, 2008, s. 97). De flesta Twitter-användare som uttrycker sig om händelsen 

ifrågasätter däremot Kians agerande och således könsnormer:  
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Utifrån det netnografiska förhållningssättet, som tillåter oss att studera hur män och kvinnor 

framställs i Twitter-inläggen, ser vi i ovanstående kommentarer att skribenterna menar att det 

inte är acceptabelt att en man anser att han äger kvinnor och behandlar dem orättvist när de 

inte gör som han vill. Inlägget som påpekar att Kian själv visar intresse för andra personer, 

och därmed beter sig på samma sätt som Ylva, förtydligar de könsnormer (att en kvinna måste 

vara passiv i sin sexualitet, vilket inte är fallet för en man) som aktörerna motsätter sig.  

 Tydligt könsstereotypa händelser i Paradise Hotel som den nyss omnämnda, samt 

den där Eric uttalar sig om två kvinnors bröst (vilket diskuterades i avsnitt 5.4), resulterar 

alltså i Twitter-inlägg som ifrågasätter könsnormer. Dessa inlägg belyser de ojämlika 

maktförhållandena mellan män och kvinnor, vilket skulle kunna ha en betydelse för Twitter-

användarnas föreställningar om kön genom att de som tar del av inläggen kan bli mer 

medvetna om maktförhållandena. Dock accepteras mindre tydligt könsstereotypa incidenter, 

vilket innebär att aktörerna reproducerar könsnormer i de allra flesta Twitter-inläggen och kan 

förklaras av kulturteorin som menar att Twitter-användarna inte är medvetna om de ojämlika 

maktförhållanden som råder mellan män och kvinnor och att upprepandet av en viss del av 

verkligheten leder till maskering av dess helhet (Storey, 2012, ss. 2-3). I och med den stora 

reproduktionen av köns- och heteronormer är det möjligt att de få skribenter som i sina inlägg 

uttrycker en normkritisk diskurs, drunknar i mängden och på det sätt får det svårt att nå fram 

till och påverka andra Twitter-användare.  

 

5.7 Engagemang   

Den netnografiska observationen av Twitter-inläggen på hashtagen #paradisehotelse visar 

tydligt att användarna generellt är starkt engagerade i tv-programmet Paradise Hotel. Liksom 

användarnas kritik, tenderar även deras yttringar av känslor att dras till sin spets genom att 

vara antingen mycket positiva eller mycket negativa, vilket överensstämmer med teorin om att 

människor använder sociala medier när de tittar på tv för att ge utlopp för de känslor som 

uppstår i relation till programmet (Buschow m.fl., 2014, s. 133), samt att känslor kan 

uttryckas annorlunda och därmed starkare på sociala medier (Marwick, 2013, s. 357). Att ett 

så genomgående starkt engagemang finns gentemot programmets innehåll stärker dess 
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populärkulturella relevans, vilken betyder att dess innehåll bekräftas som en del av vad som 

definierar hur världen bör ses och tolkas (Storey, 2012, s. 4).  

Det är vanligt att man på hashtagen engagerat återger händelser och utlåtanden från 

programmet rakt av utan egen reflektion för att påpeka att specifika situationer är 

anmärkningsvärda eller roliga. Att detta är så pass vanligt tyder på att man generellt inte 

ställer sig kritisk till programmet i helhet, utan låter det tala för sig självt, vilket reproducerar 

den diskurs som Paradise Hotel förmedlar. Den höga aktivitet som finns under hashtagen, där 

användarna interagerar med innehållet, torde i linje med teori om interaktion med 

könsstereotypt innehåll innebära att en viss medvetenhet och kritisk inställning borde 

utvecklas hos användarna (Goodall, 2012, ss. 160-161). Detta har vi sett prov på i en liten 

utsträckning i förhållande till tydligt könsstereotypa händelser i programmet, men generellt 

råder en avsaknad av reflexiva åsikter i relation till programmets diskurs och de normer det 

förmedlar i stort.  

Det finns dock ett fåtal skribenter under hashtagen som riktar sitt engagemang mot 

programmet i sin helhet och vad det förmedlar, snarare än mot vad som sker, i sitt innehåll, 

vilket tyder på en större medvetenhet kring den diskurs som programmet baseras på och vilka 

konsekvenser ett köns- och heteronormativt tv-program faktiskt kan få. Två av dessa är 

personerna som skrev följande inlägg:  

 

 

 

Skribenterna uttrycker tydlig kritik mot Paradise Hotel och ifrågasätter den diskurs som det 

reproducerar, samt vilka konsekvenser det kan leda till i samhället. Dessa är tydliga exempel 

på en normkritisk och norm-medveten diskurs, men då de står för en så pass liten del av 

diskursordningen som presenteras under hashtagen kan de inte tolkas som dominerande eller 

konkurrenskraftiga gentemot de diskurser vi tidigare har diskuterat.  

 En annan aspekt som vi fann genom netnografin är att engagemang och hängivelse 

till programmets deltagare syns tydligast hos kvinnliga Twitter-användare, inte bara för att det 

är mer än dubbelt så många kvinnor än män som över huvud taget skriver inlägg under 

hashtagen, utan också för att de inlägg som skrivs av kvinnor tenderar att visa på ett större 

engagemang än de som skrivs av män. Då den normativa femininiteten präglas av bland annat 
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tillgivenhet och känslor (Ganetz, 2008, ss. 82-83) och vi genom den netnografiska 

observationen kunde se att inläggen under hashtagen tycks skrivas för att uttrycka just någon 

slags tillgivenhet och känslor som uppstår gentemot programmets deltagare, är det genom ett 

genusperspektiv inte särskilt underligt att det är så pass få män och så pass många kvinnor 

som uttrycker sig. Att det är så stor skillnad mellan förekomsten av mäns och kvinnors uttryck 

under hashtagen tycks helt enkelt kunna bero på att den typen av uttryck ryms mer inom 

ramen för femininitet än vad den gör inom ramen för maskulinitet. Detta är slutligen ett 

ytterligare sätt som interaktionen under hashtagen i sin helhet verkar till att reproducera 

könsnormer, då aktörernas eget agerande efter könstillhörighet, som tidigare nämnt, bör tas 

hänsyn till då genus ses som performativt och således som skapat genom efterhärmningar 

(Fagerström & Nilson, 2008, ss. 16-17).  
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6. Avslutning  

Avslutningskapitlet inleds med en sammanfattning av uppsatsen, vilket mynnar ut i de 

slutsatser vi kan dra kring undersökningens frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion om studiens plats och relevans i samhället, samt vad framtida forskning inom 

detta ämne kan fokusera på. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur diskurser om kön och sexualitet kommer till 

uttryck i sociala medier i relation till framställningen av kön och sexualitet i tv, samt vad det 

kan bero på. Syftet var även att undersöka vilken betydelse meningsreproduktionen och 

diskurserna på sociala medier kan ha för användarnas föreställningar om kön och sexualitet. 

För att kunna uppnå syftet har vi utfört en netnografisk analys i form av en observation av de 

Twitter-inlägg som producerades på hashtagen #paradisehotelse under den timme som 

Paradise Hotel sändes på tv den 17:e, 18:e och 24:e november 2014. Undersökningen 

fördjupades genom en kritisk diskursanalys av de inlägg som uppstod i relation till tre 

specifika scener under de valda datumen. 

  För att kunna besvara våra frågeställningar har vi ställt resultaten från 

undersökningen i relation till befintlig teori. Studiens teoretiska ramverk innefattades av 

kultur- och genusteori, samt teori om nya och sociala medier. Slutsatsen vi kan dra kring den 

första frågeställningen, huruvida köns- och heteronormer reproduceras under hashtagen 

#paradisehotelse och på vilket sätt detta sker samt vad det kan bero på, är: I ljuset av hur 

köns- och heteronormers natur förklaras i genusteorin, kan vi konstatera att de reproduceras i 

stor utsträckning under hashtagen. Skribenterna bedömer Paradise Hotel-deltagarnas 

utseende, agerande och utlåtanden med olika uttryck och på olika premisser beroende på om 

de skriver om en man eller kvinna, vilket implicit reproducerar köns- och heteronormer. 

Könsnormerna ger sig till känna genom att de manliga deltagarna ges ett större spelrum än de 

kvinnliga i sitt sätt att vara utan att uppfattas negativt, samt genom att deltagarna 

uppmärksammas i olika sammanhang och anses existera för olika ändamål beroende på kön. 

Heteronormerna uppstår först och främst genom att könsnormerna gör detta, då dessa 

reproducerar kvinnan och mannen som kompletterande motpoler. Heteronormerna 

reproduceras även genom att diskurserna kring sexualitet tar heterosexualiteten för givet, 

vilket omöjliggör annan sexualitet.  
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 Köns- och heteronormerna ger sig till känna mer specifikt genom skribenternas specifika 

ordval och uttryck då de genom dem exempelvis förknippar styrka och kompetens med 

maskulinitet och generaliserar mäns och kvinnors beteenden till hela könen som två skilda 

grupper, samt normaliserar heterosexualiteten. Det sker även genom att positiv kritik generellt 

ges till de manliga deltagarna, medan negativ kritik ges till de kvinnliga för samma beteende. 

Kritiken riktas ofta mot de kvinnliga deltagarnas utseende, betydande mer och på andra samt 

mer negativa sätt än mot männens utseende, vilket är ett sätt att reproducera snävare och 

kroppscentrerade femininitetsnormer. Dessutom normaliseras och accepteras de manliga 

deltagarnas sexualitet och Twitter-användarna ger dem utrymme att vara sexuella med flera 

personer, medan kvinnornas sexualitet begränsas till att vara mer passiv och att endast riktas 

mot en partner. Könsnormer reproduceras även genom att vissa skribenter uttrycker sig på sätt 

som om de kvinnliga deltagarna och deras kroppar finns för att behaga män och att de bör 

prioritera detta framför sin egen vilja.  

Det finns dock ett fåtal aktörer som genom sina Twitter-inlägg medvetet och explicit 

motsätter sig normerna i tv-programmet genom att uttrycka att män inte har rätt att se kvinnor 

som objekt som de kan äga, men denna motsättning sker enbart i relation till extrema och 

tydligt könsstereotypa händelser i programmet. Att större delen av Twitter-inläggen under 

hashtagen reproducerar köns- och heteronormer kan bero på att skribenterna själva vill 

framställas som normala och därför påpekar när andra anses avvika från normerna, vilket kan 

förklaras ur genusteorins perspektiv (Ambjörnsson, 2004, ss. 15-16). Det kan även bero på, 

som beskrivs i teori om online-identitet, att Twitter-användarna förväntas uttrycka sig om 

givna saker och på ett visst sätt i kulturen som råder på hashtagen (Marwick, 2013, s. 356).  

  Slutsatsen kring undersökningens andra frågeställning, som berör huruvida 

interaktionen med Paradise Hotel via Twitter kan ha någon betydelse för Twitter-användarnas 

föreställningar om kön och sexualitet, lyder: Då den höga reproduktionen av köns- och 

heteronormer på hashtagen tyder på en passiv mediekonsumtion, eftersom skribenterna 

accepterar och återger det normativa innehållet i Paradise Hotel, skulle denna 

meningsreproduktion på hashtagen kunna ha en betydelse för föreställningarna hos de 

Twitter-användare som inte är kritiska mot medieinnehåll (Goodall 2012, s. 161). 

Konsekvenserna kan vara skeva värderingar om hur män och kvinnor “ska” vara för att 

uppfattas acceptabla och önskvärda samt att heterosexualitet är den enda rätta sexualiteten. 

När de traditionella normerna repeteras och stärks, ses det avvikande som allt mer avvikande, 

vilket innebär att det normala blir eftersträvansvärt (Ambjörnsson, 2004, s. 22; Goodall 2012, 

s. 161; Storey, 2012, ss. 2-3). Även den meningsreproduktion på hashtagen som motsätter sig 
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könsnormer skulle kunna påverka dessa passiva användares föreställningar genom att förse 

dem med bredare perspektiv om vad som är acceptabelt och normalt hos män och kvinnor, 

men detta är dock inte lika troligt då denna typ av normkritiska inlägg förekommer i en 

väldigt liten utsträckning gentemot den reproduktion av traditionella köns- och heteronormer 

som sker i stor majoritet.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Slutsatserna som vi har dragit kring kulturen under hashtagen och huruvida köns- och 

heteronormer reproduceras, förbehålls endast för de timmar och datum inom vårt urval, 

eftersom undersökningens avgränsningar i mån av material och kvalitativa, djupgående, 

metoder inte tillåter oss att dra slutsatser för hela hashtagen då den rymmer tusentals Twitter-

inlägg. För att göra detta hade ett större material eller en kvantitativ metod krävts. Detta till 

trots torde ändå resultatet vara applicerbart på hashtagen #paradisehotelse i sin helhet, då det i 

netnografin och den kritiska diskursanalysen uppstod mönster mellan inläggen och 

diskurserna som återkom alla tre dagar, men att det faktiskt är representativt för kulturen på 

hela hashtagen är inget vi kan påstå med full säkerhet.  

        Att vi endast kan uttala oss om det begränsade materialet vi har undersökt kan ändå 

vara betydelsefullt i ett större sammanhang. Resultaten som framkom i undersökningen kan, 

om det läses av Twitter-användare och användare av andra sociala medier, göra dem mer 

medvetna om vad de reproducerar i sin meningsreproduktion i de olika forumen. 

Undersökningen har även betydelse på samhällsnivå på grund av det faktum att Twitter är en 

offentlig plattform, det vill säga, alla människor har tillgång till att läsa på #paradisehotelse 

(det krävs dock att man är medlem för att producera text). Detta innebär att de dominerande 

diskurserna och normerna kring kön och sexualitet som reproduceras där potentiellt kan 

påverka många människor genom en föreställning att de är de enda rätta då knappt några 

konkurrerande diskurser förekommer. Den stora publiken på sociala medier tydliggör därför 

vikten av aktiva medieanvändare som ställer sig kritiska mot det de läser, men som framkom i 

studien tyder den köns- och heteronormativa meningsreproduktionen på Twitter på en passiv 

mediekonsumtion. Man behöver heller inte ens läsa meningsreproduktionen på Twitter för att 

påverkas av den. Då Twitter-inlägg från hashtagen visas på tv-skärmen under programmets 

gång, når dessa alla som tittar på Paradise Hotel och kan därmed ha en betydelse för deras 

föreställningar om kön och sexualitet. 
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En annan aspekt som stärker undersökningens relevans i samhället är att Paradise Hotel som 

reality-tv och interaktionen med det via Twitter representerar en stor del av dagens 

populärkultur och samspelet med det, som har möjliggjorts genom nya medier. Resultatet 

visar att Twitters möjligheter för människor att uttrycka sig och ifrågasätta dominerande 

diskurser, knappt har bidragit med flera konkurrerande sådana i relation till kön och sexualitet 

– istället reproduceras de traditionella föreställningarna om vad som anses maskulint och 

feminint samt vilken sexualitet som betraktas som normal. Därmed kan vi besvara studiens 

problemformulering som formulerades inledningsvis, vilken var huruvida nya och sociala 

medier verkligen bidrar till varierade och konkurrerande diskurser i offentligheten i och med 

individers nya möjligheter att uttrycka sig fritt: Då de dominerande köns- och 

sexualitetsdiskurserna reproduceras snarare än utmanas på Twitter, tyder studien på att nya 

medier inte förändrar diskurser i offentligheten trots individens möjlighet till detta. 

Undersökningen är således ett bidrag till att fylla en del av den forskningslucka vi 

identifierade i avsnitt 2.3, vilken var huruvida sociala medier har någon betydelse för vilken 

spridning och vilket fäste köns- och heteronormer får. Vi kan konstatera att, då skribenterna 

på hashtagen #paradisehotelse reproducerar normer, fungerar sociala medier som ett verktyg 

att stärka de existerande normerna.  

  Framtida forskning inom ämnet skulle kunna fokusera på en djupare analys av 

kommunikationen på sociala medier, genom att studera den respons och de diskussioner som 

uppstår mellan användarna. På detta sätt skulle man kunna avgöra vilka diskurser på sociala 

medier som resulterar i medhåll och motsättning av andra användare, vilket är en aspekt vi 

inte kunde ta i beaktning i denna undersökning då vi sparade Twitter-inläggen innan de hade 

fått någon respons. Man skulle även kunna undersöka om diskurser på sociala medier kommer 

till uttryck annorlunda beroende på skribenternas åldrar. Då det är unga människor som 

producerar Twitter-inlägg på #paradisehotelse, var det inte möjligt i denna studie att 

undersöka variationer av diskurser kopplat till ålder, men i undersökningar om interaktion 

med medieinnehåll som har en bredare målgrupp vore det intressant att studera om diskurser 

skiljer sig mellan åldrar. Det skulle även vara intressant att föra normperspektivet vidare i 

framtida forskning för att ta reda på hur stor roll sociala medier egentligen spelar i 

utformningen av normer och på vilka andra sätt Internet-bundna diskurser har möjlighet att 

påverka människors värderingar.  
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Bilaga 1 

För att avgränsa urvalet av Twitter-inlägg inför den kritiska diskursanalysen valde vi tre 

scener ur tv-programmet Paradise Hotel. De Twitter-inlägg som uppstod på hashtagen 

#paradisehotelse i relation till dessa scener kom att bli det material vi utförde den kritiska 

diskursanalysen på. Den första scenen vi valde inträffade i tv-programmet den 17:e november 

och handlar om två manliga heterosexuella deltagare, Calle och Kristian, som i ett av hotellets 

sovrum pratar om sin relation. De säger att de litar på varandra och att deras relation är 

starkare än vanlig vänskap, att “det är kärlek”. De avslutar samtalet genom att krama varandra 

och säga att de älskar varandra. 

  I den andra scenen, som var den 18:e november, ska några av deltagarna få 

kroppsmålningar för att föreställa djur i samband med veckans djungel-tema. En kvinnlig 

deltagare, Paulina (Paow), tar av sig sin bh för att hennes bröst ska målas. När detta sker får 

Kristian en erektion, varpå han och de andra deltagarna skrattar åt det, medan han nekar till 

händelsen. När Kristian därefter själv berättar om situationen till kameran, erkänner han att 

han fick stånd genom att säga “det ryckte lite i parishen” men att han snabbt “fick den i 

schack”.  

  Den sista scenen vi har valt inträffade den 24:e november. Några deltagare ligger vid 

hotellets pool och Paulina berättar hur hennes opererade bröst känns. Hon säger till deltagaren 

Eric att han ska känna på dem. Det gör han samtidigt som hans, för närvarande, partner i 

programmet, Michelle, argt tittar på. Eric frågar Paulina om hennes bröst “guppar” när hon 

har sex och påpekar att en kvinnas bröst måste göra det under ett samlag. När Eric sedan 

pratar till kameran berättar han att han tycker att både Paulina och Michelle är snygga. Han 

ger dem båda en åtta i betyg på deras utseenden men avslutar jämförelsen mellan dem med att 

Paulina är snyggare eftersom hon har stora bröst. När Michelle därefter pratar till kameran 

säger hon att Eric borde uppskatta henne mer eftersom män ska vara glada om hon gillar dem 

då det sällan händer.  

Nedan, i bilaga 2, har vi bifogat alla Twitter-inlägg som genom den kritiska 

diskursanalysen analyserades i relation till ovanstående scener.  
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Bilaga 2 

17:e november:  

aw vilka sötnosar Calle och Kristian är <3333 #ParadiseHotelse 

 

Kristian och Calle= BROMANCE <3 #ParadiseHotelse 

 

Kristian har ju fan snyggare ben än vad jag har #ParadiseHotelse 

 

Nääää va söta Calle och Kristian är. Kan inte de bilda par och vinna skiten? #ParadiseHotelse 

 

Kristian och Kalle har seriöst världens finaste Bromance <3 #ParadiseHotelse 

 

Kalle "hjärta" Kristian #ParadiseHotelse 

 

De enda man hör när Kristian & Calle pratar är 'mummelmummel' #ParadiseHotelse 

 

Hahah Calle och Kristian så jävla söta❤️ #ParadiseHotelse @Krissetalje @Calleaberg 

 

Bromance <3333 @Calleaberg @Krissetalje #ParadiseHotelse 

 

Awww Kristian å Calle... Bromans for life<3 #ParadiseHotelse 

 

Hur söta är inte @Krissetalje och @Calleaberg      #ParadiseHotelse 

 

Kristian och Calle hade en bättre Love story and va twilight var #paradisehotelse  

 

Calle och Kristians bromance är mäktigare och vackrare än någon av mina förhållanden 

#ParadiseHotelse 

 

Finalen i PH: @Krissetalje måste välja mellan @Calleaberg och @ScottSaga. Kristian väljer 

Calle, de delar på pengarna. #ParadiseHotelSE  

 

Awww, Calle och Kristian! #ParadiseHotelse 
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Tycker dom kan köra en samkönad parceremoni, tjej-tjej och kille-kille! :) #ParadiseHotelse 

 

Bromance, Calle och Kristian    #ParadiseHotelse 

 

18:e november:  

#ParadiseHotelse Kristian är så söt haha  

 

Hahaha skäms Kristian 

 

Men lol @Krissetalje #ParadiseHotelse 

 

Omgggggg va kuuuuul #ParadiseHotelse  

 

Tare som en komplimang! #ParadiseHotelSe 

 

Hahaha asså kristian! Dööör      #ParadiseHotelse @Krissetalje  

 

hahahaha men Kristian hon är din vän! #ParadiseHotelse 

 

Hahahaha du är för söt du @Krissetalje #ParadiseHotelse 

 

Hahahaa Kristian din chef #ParadiseHotelse  

 

"Lättståndig" #ParadiseHotelse  

 

Är lättståndig ett ord?michelle... Wtf  #ParadiseHotelse 

 

Älskar @Krissetalje så jävla mycket, lätt skönast #ParadiseHotelse  

 

Hahaha klart det rycker lite i pashishan #ParadiseHotelse 

 

Jävla stånd snubbe Kristian XD  #ParadiseHotelse  
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Kristian får nog lättstånd, haha Michelle #paradisehotelSE  

 

Kristian är alltså lättståndig..  #ParadiseHotelse 

 

#paradisehotelse Kian att du INTE fick stånd är det som e konstigt inte att Kristian fick det. 

 

Galet va Kristian såg nöjd ut när paow drog av sig bh HAHAHAH #ParadiseHotelse 

 

Tillslut fick jag den i schack liksom - kristian #ParadiseHotelse  

 

Stånd pinsamt eller XD  #ParadiseHotelse 

 

Önskar jag fick stånd lika lätt som Kristian #ParadiseHotelse  

 

Kristians stånd   #ParadiseHotelse 

 

Säg nån kille som inte skulle få stånd om den såg paows tuttar irl #ParadiseHotelse 

 

Hahaha alltså Kristian vilken jävla sköning! #ParadiseHotelse 

 

"Det är klart det rycker lite i parischen" hahahah bästa Kristian! @Krissetalje 

#ParadiseHotelse 

 

"Klart de rycker lite i panrichen" asså Kristian      #ParadiseHotelse 

 

Var det taktiskt av dig att få stånd Kristian? #ParadiseHotelse  

 

När mamma frågar varför dem inte målar kuken på killarna när paow får gröna tuttar... 

#ParadiseHotelse 

 

Fyfan asså stånd i fkn i tv   XD tänk kristians morsas min #ParadiseHotelse  
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24:e november:  

"Man ska vara glad om jag gillar den" OKEJ! #ParadiseHotelse  

 

haha skalle Michelle #paradisehotelse  

 

Calle har bara ögon för Radi #paradisehotelSE  

 

Michelle ägd ditt ego #ParadiseHotelse  

 

"Man ska va jävligt glad om jag gillar en kille. Alla killar gillar mig" hahah Michelle love 

you! #ParadiseHotelse  

 

Michelles inställning på killar HAHA love it #ParadiseHotelse  

 

Men LUuuugn MICHELLE #hybris #ParadiseHotelse  

 

Michelle har relativt bra självförtroende #ParadiseHotelse 

 

Haha Michelle... Killar ska vara jävligt glada om jag gillar dem   #paradisehotelSE 

 

När ska Michelle ut egentligen? Hon kom till PH för att knulla men stannade för att skryta 

#ParadiseHotelse  

 

ParadiseHotelse Härligt med lite attityd i huset!  

 

Om man inleder en mening med "inte för att låta bitchig" så låter man bitchig. 

#ParadiseHotelse  

 

Skäms fortfarande mer över Michelle än jag gör över mig själv efter en utekväll och det är 

riktigt jävla illa. #ParadiseHotelse  

 

Michelle aka Anja 2.0 #ParadiseHotelse  
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Paow håll dig till Calle #ParadiseHotelse 

 

paow är bara pinsam nu #paradisehotelse 

 

Eric blir av med sina blue balls ikväll så? #ParadiseHotelSe  

 

Paow är ett par bröst där inne. Fan ingen jävla charm. Michelle alla jävla dagar i veckan, 

pojkar gillar plast. #ParadiseHotelse 

 

Bara två tösabiter?!? Skojar du @eric_hagberg?! :( #ParadiseHotelse 

 

Hahaha eric <3 

 

Paow??? Stark 8?????? Gbn:/ #paradisehotelSE 

 

Och Eric lilla hjärtat paows bröst är nog ej äkta #ParadiseHotelse 

 

Älskar att Calle inte ens märker hur Paow håller på med Eric för han är helt upptagen med 

fågeln #ParadiseHotelse 

 

Och nu vet vi varför michelle operera brösten efter paradise #ParadiseHotelse 

 

Vore fel att säga att Eric tänker med kuken för han verkar inte tänka något alls 

#paradisehotelse 

 

Eric lägg aaaav. Michelle är såååå mycket snyggare. Vad gör du ens #ParadiseHotelse 

 

"Jag har jätte svårt att tycka om killar"      vem har ens svårt att tycka om killar KILLAR ÄR 

LIVET #ParadiseHotelse 

 

"Inte för att låta så men..." Michelle du blev nyss lite fulare tbh... #skalle #ParadiseHotelse 

 

Älskar hur Eric mer och mer förklarar sig själv som äkta mansgris #ParadiseHotelse 
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Eric har åkt it tre gånger. Fattar ändå inte att han måste spela spelet för att stanna kvar 

#ParadiseHotelse 

 

Calle är mer intresserad av papegojan än Paows bröstshow #ParadiseHotelse 

 

Varför ska man vara glad om Michael gillar en?  

Inte direkt så att alla gillar henne :s #paradisehotelse 

 

Men lilla Michelle då, är du den nya böl-lisan nu? #ParadiseHotelse 

 

Undra om Michelle fick idéen att förstora brösten för att Eric tyckte om Paows bröst. 

#paradisehotelse 

 

#ParadiseHotelse "Dem måste guppa." Hahaha erik 

 

"Paow har bröst som inte Michelle har" #ParadiseHotelse http://t.co/Y4lv4Ih8r3 

 

Än en gång känner man sig som ett geni jämfört med deltagarna i #ParadiseHotelse 

 

Silikonbröst-Effekten #ParadiseHotelse  

 

Eric officiellt Sveriges största douche? #ParadiseHotelse 

 

Michelle sluta vara så jävla pinsam ååh #ParadiseHotelSE 

 

"Michelle är en stark åtta, och Paow är också en stark åtta ...men Paow har ju bröst"  

typ dummaste jag hört Eric #ParadiseHotelse 

 

Men varför var Eric tvungen att komma tillbaka till PH? Är ju så himla zzz 

      #ParadiseHotelse  

 

Take a chill pill Michelle. You go paow, it's paradise! #ParadiseHotelse 

 

http://t.co/Y4lv4Ih8r3
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Måste säga de byter partners väldigt spontant och plötsligt utan någon direkt förklaring. 

#ParadiseHotelSe 

 

Faaast hånglade du inte upp Löken Michelle när Eric var borta? #ParadiseHotelSe 

 

Erik och michelle, ligg bara med varandra #paradisehotelse 

 

Och där mina damer och herrar är anledningen till att tjejer har ångest över sina kroppar. 

Killar som Erik #ParadiseHotelse 

 

Va mer bitter då Michelle!! #paradisehotelse 

 

Michelle är nya saga #ParadiseHotelse 

 

Vad vet hon om vad eric egentligen tycker? Tydligen så gillar han paows tuttar.. svårare än så 

är det inte #paradisehotelse 

 

Paow är fan en 10:a #ParadiseHotelse  

 

Kristian ute, saga kan inte böla. Eric kommer in, Michelle bölar direkt. Va faaaaaan är det 

med brudarna där inne?!? #ParadiseHotelse  

 

Tappa all min respekt för eric när han jämförde Paow o michelle o kom till slut fram till att 

"Paow har större tuttar" #ParadiseHotelse 

 

"Vi har Michelle som är en 8a, sen har vi Paow som också är en 8a.. Men paow har ju tuttar" - 

Eric #ParadiseHotelse   
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Pressrelease 

Paradise Hotel-tittare förstärker könsideal genom Twitter 

 

 

 

Sådana här inlägg finns det gott om på tv-programmet Paradise Hotels officiella 

Twitter-hashtag. De som har tittat på Paradise Hotel eller tagit del av debatten kring 

programmet och dess könsstereotypa innehåll kanske inte förvånas över det extrema 

inlägget, men borde vi inte bli förvånade? Eller har vi blivit så vana vid Paradise-

deltagarnas jargong att vi missar problematiken med den? Skulle inte Twitter kunna 

göra människor mer medvetna om och kritiska mot könsstereotypiseringen eftersom det 

ger dem möjlighet att reflektera och ta del av andras reflektioner?  

 

Två studenter av medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet har i sin 

kandidatuppsats undersökt hur interaktion via det sociala mediet Twitter skulle kunna påverka 

föreställningar om kön och sexualitet. Deras studie avgränsas till huruvida detta kan ske 

genom att tittarna av det könsstereotypa tv-programmet Paradise Hotel öppet kommenterar 

och reflekterar över det genom att skriva inlägg på hashtagen #paradisehotelse. Finns det spår 

av kritisk reflektion eller bekräftas stereotyperna och normerna? Kan det som skrivs förändra 

problematiska fördomar kring kön och sexualitet?  

Studenterna analyserade ungefär 2500 Twitter-inlägg på hashtagen och fick fram att 

ett fåtal inlägg är normkritiska, men att en mycket stor majoritet bekräftar och reproducerar 

köns- och heteronormer. Med hjälp av en så kallad netnografisk metod kombinerad med 

kritisk diskursanalys har studenterna kunnat avslöja att detta oftast sker till synes omedvetet 

och implicit genom att Twitter-användarna till exempel ger dålig kritik till de kvinnliga 

Paradise Hotel-deltagarnas utseende, agerande och intellekt, medan de manliga deltagarna 

generellt hyllas. Normernas avtryck syns även genom att man på hashtagen förmedlar att 

mäns anspelning på sex är naturlig och acceptabel, medan kvinnor anses bete sig pinsamt och 

fel vid sexuell anspelning. Skribenterna på #paradisehotelse ger helt enkelt de manliga 
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deltagarna ett större spelrum än de kvinnliga för vad som är acceptabelt i sitt sätt att vara, 

agera och se ut.  

Undersökningen pekar dessutom på att repetitionen av könsstereotyperna på hashtagen 

leder till att köns- och heteronormerna stärks och gör att det avvikande ses som allt mer 

avvikande. Att interagera med Paradise Hotel genom Twitter kan därför leda till skeva 

föreställningar och fördomar om vad som är normalt och önskvärt hos män och kvinnor, 

vilket i sin tur kan leda till konsekvenser hos de som inte passar in i normen för vad som är 

maskulint respektive feminint eller kan efterspegla den sexualitet som är den “rätta”.  

Twitter må ge människor möjlighet att öppet dela med sig av och ta del av 

reflektioner, men vi bör alltså inte ha några förhoppningar om att en sammankoppling mellan 

tv-skärm och tittare genom en Twitter-hashtag nödvändigtvis leder till att människor blir mer 

kritiska. De blir snarare än mer hänförda och förblindade.  

 

Ida Fröse och Sofia Holmquist  

 

Köns- och heteronormer i ett digitalt paradis  

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet  

Epost: Ida.Frose.0511@student.uu.se, Sofia.Holmquist.1470@student.uu.se 
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