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#ParadiseHotelSE – En receptionsanalys av Twitter-

användares förhandlande med Paradise Hotel Sverige 

 

Hur förhandlar man med reality-TV-programmet 

Paradise Hotel på Twitter? 

 Vad är det för samtalsjargong som råder i 

Paradise Hotel? 

 På vilket sätt tar Twitter-användarna i bruk 

plattformen Twitter för att kommunicera reality-

TV? 

 Hur relaterar Twitter-användarna till samt skapar 

mening åt Paradise Hotel-jargongen 

språkmässigt? 

 

Formatet dokusåpa är en vidareutveckling av reality-TV 

och forskning om genren och dess publik är ett 

intressant område. Jostein Gripsrud frågade sig varför 

de val av kultur- och medieutbud vi gör som fria 

individer bildar avsevärda statistiska skillnader mellan 

olika sociala kategorier. Den svenska befolkningens 

medievanor ändras ständigt. Publiken kan idag ta del av 

ett medium samtidigt som de gör något annat. Internet 

har kommit att fungerar som en förmedlingsteknik i sig. 

På sociala medier, exempelvis mikrobloggen Twitter, är 

det användarna som levererar innehållet.  

 

Vi vill med denna undersökning lämna ett bidrag till 

publikforskningen, som behöver fler svar på bland annat 

hur publiker beter sig (klassmässigt) och diskuterar 

reality-TV på medium så som Twitter. 

 

Kvalitativ metod med receptionsanalys av TV-

programmet Paradise Hotel Sverige samt av dess 

Twitter-flöde under hashtaggen #ParadiseHotelSE. 

 

 

De språkliga skillnaderna mellan Paradise Hotel-

deltagarna och Twitter-användarna är fler än likheterna. 

Paradise Hotel-deltagarna har en skamlös livsföring, 

medan Twitter-användarna uppvisar en högre intelligens 

än programdeltagarna. Paradise Hotel uppvisar en 

dionysisk kulturyttring, men Twitter-användarna 

markerade inte en specifik kultur lika tydligt. Det var 

svårt att avgöra huruvida Twitter-användarna adopterar 

den dionysiska kulturen eller skapar en egen. 

 

Nyckelord 
 

PROBLEMFORMULERING 

Dokusåpa, Twitter, publik, webb 2.0, prosument, klass, 

kultur, textanalys, receptionsanalys. 
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1 Inledning 
 

Starten av TV4 år 1991 ökade TV-exponeringen i Sverige, men befolkningens 

medievanor ändras ständigt. Nya tekniker, såsom Internet, blir tillgängligt och en hög 

exponering kan nås relativt snabbt. En vanlig förklaring till detta är att publiken tar del 

av ett medium samtidigt som de gör något annat. (Hadenius m.fl.) Men just TV-

exponeringen skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Vad gäller exempelvis 

ålder är det de unga mellan 15 och 24 år som i största grad tittar på dokusåpor. 

(Hadenius m.fl.)  

 

Dokusåpan är en vidareutveckling av det som kallas reality-TV. I dokusåpor är det 

fokus på karaktärerna och intresset ligger vid dessa karaktärers personligheter. De 

benämns efter förnamn och de introduceras i oftast skämtsamma öppningssekvenser. 

(Creeber m.fl.)I en dokusåpa styrs miljön och vad som ska hända deltagarna av 

producenterna. Ett dokusåpakoncept brukar vara uppbyggt på ett antal personer 

placerade i en viss miljö med olika element som skapar intriger, konflikter och 

romantik. Från början var denna typ av TV-program antingen sociala reportage eller 

sociologiska experiment. Exempel på detta är när TV-kanalen MTV gjorde programmet 

”The Real World”, som från början var avsett att fungera som ett sociologiskt 

experiment. Man satte olika individer, obekanta med varandra, i ett hus och filmade 

dem. Men så småningom började MTV styra upp scenarion vilket ledde till att ”The 

Real World” allt mer blev en ”reality-show”. (tvtropes) Det var tack vare ”The Real 

Worlds” genombrott som genren dokusåpa utvecklades. Dock infördes inte själva 

begreppet förrän år 1997 när ett brittiskt produktionsbolag skapade programmet 

”Survivor”. Detta format såldes sedan till svenska Strix Television och blev ”Expedition 

Robinsson”. Dokusåpor såsom ”Big Brother” (1999) och ”Farmen” (2001) växte sig 

populära och började ta plats i kvällstidningar och på Internet. (Wikipedia; Reality-TV) 

 

Paradise Hotel Sverige är en dokusåpa med ursprung från USA där det år 2003 sändes 

för första gången. År 2005 sände TV4 de två första svenska säsongerna. TV4 anordnade 

programmet fram till femte säsongen år 2013 då TV3 tog över sändningarna. 

Programmet går ut på omröstningar i form av parceremonier samt för- och efterspelen 

kring dessa ceremonier. (Wikipedia; Paradise Hotel Sverige). Konceptet är i korthet att 

tio singlar, fem killar och fem tjejer, checkar in på ett lyxigt hotell beläget vid Mexikos 

Stillahavskust. Deltagarna måste snabbt lära känna varandra för att finna en partner, en 

rumskamrat. Den som står utan partner vid parceremonin, som sker i slutet av en veckas 

avsnitt, är utslagen. (TV3) Varje vecka checkar en eller flera nya deltagare in på 

hotellet, vilket resulterar i ständigt nya förutsättningar och överraskningar för 

deltagarna. (Wikipedia; Paradise Hotel Sverige) Veckorna fram till finalen består av 

lögner, svek, vänskap, intriger, konflikter, drama och kärlek samt mycket festande 

innehållande bland annat alkohol och rökning. TV3 beskriver programmet som 

”Sveriges populäraste och mest omtalade dokusåpa” och man säger att säsongerna är 

”beroendeframkallande”. (TV3) 

Forskning kring dessa underhållningsprogram har pågått sedan länge. Jostein Gripsrud 

gjorde en enkätundersökning i Norge för programmet ”Dynastin”. Den visade att det var 

individer med låg utbildning var mer intresserade av såpoperor än de med hög 

utbildning. Gripsruds studie och resultat är bara en i mängden av alla forskare som gjort 

liknande studier och fått fram samma resultat. Man frågar sig varför de val av kultur- 

och medieutbud vi gör som fria individer bildar avsevärda statistiska skillnader mellan 

olika sociala kategorier. (Gripsrud) 
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Precis som TV:n, har även Internet idag kommit till att bli något som ses som en 

självklarhet att ha i hemmet. Internet har inte bara kommit till att bli en möjlighet för 

dessa traditionella medier att öka i spridning utan fungerar även som en 

förmedlingsteknik i sig. Utan att någon höjer på ögonbrynen kan man påstå att Internet 

har ändrat våra förutsättningar för kommunikation i samhället. Från början var Internet 

ett fast medium, i likhet med TV:n, som man hade tillgång till via sin dator. Idag är det 

dock något som är portabelt och som dessutom finns att tillgå via flera olika 

elektroniska enheter. Även Internets användarmönster har förändrats över tid. Vid sin 

start var det strategiska val som låg bakom vad som ansågs vara viktiga nätverksplatser. 

Idag, däremot, har användarmönstret gått över till något mycket mer innehållsfokuserat 

och ritualiserat. Internettjänster, sedda som kanaler för informationsspridning, kan delas 

upp i två funktioner. Den ena är sajter där användare skapar information själva och den 

andra är sajter där användare kommunicerar med varandra. Exempel på det förstnämnda 

kan vara Youtube, och exempel på det andra kan vara Twitter. (Hadenius m.fl.)  

Sociala medier är beteckningen på nätverksplatser där det är användarna som 

producerar innehållet och kommunicerar med varandra. Sociala medier kännetecknas 

bland annat av den lust vi har att skapa och vidmakthålla sociala relationer som är 

baserade på kontakt via nätet. En del av vår identitet knyts till deltagandet i en 

nätbaserad gemenskap, där man antingen dagligen eller bara ibland talar med människor 

som befinner sig långt borta. (Gripsrud) En av många plattformar man idag kan göra 

detta på är den sociala nätverkssajten Twitter, som skapades år 2006. Sedan lanseringen 

har Twitter nått cirka 500 miljoner registrerade användare varav 284 miljoner av dessa 

är aktiva användare, d.v.s att de är inloggade på sina konton i alla fall en gång i 

månaden. Uppskattningsvis skrivs det omkring en halv miljard inlägg dagligen. På 

Twitter skriver man kortare inlägg, så kallade ”tweets”.(Wikipedia; Twitter) Dessa 

inlägg har ett maxantal på 140 tecken och man kan exempelvis dela med sig av sina 

vardagshändelser. (Happiness AB) Så kallade hashtags, ”taggar” på svenska, är en av 

många funktioner på Twitter. Det är en slags ”tagg” som används för att gruppera 

diskussioner i Twitters annars rörliga och öppna flöde. Man etiketterar sitt meddelande 

och kopplar samman det med andra som skrivit meddelanden om samma ämne. Det går 

att söka på den aktuella taggen för att följa ett visst ämne. (Lindgren m.fl.) Det man 

taggar är oftast sådana ord som ska bli nyckelord i inlägget. Twitters typ av format 

kallas för mikroblogg och dess egentliga syfte är att skriva kort om vad som händer just 

för stunden. (Happiness AB) 

Användningen av medier förbinder oss med världen utanför hemmet, kvarteret och 

jobbet. Vi är och har blivit sociala varelser, vilket gör att vi kan känna en längtan efter 

att ansluta oss till mediernas omfattande sociala verklighet, som ligger utanför vår 

omedelbara omgivning. Vi blir medlemmar i ett samhälle och i en värld med i princip 

oändligt många nivåer. I detta samhälle och i denna värld vill vi känna oss delaktiga. 

(Gripsrud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-twitter
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1.1 Mål 
Målet med studien är att ta reda på hur språkbruket korrelerar mellan TV-programmet 

Paradise Hotel och den som existerar i programmets nätverk på plattformen Twitter 

(under tagg #ParadiseHotelSE). Vi ämnar även att klargöra vad det är för typ av kultur 

som präglar Paradise Hotel och huruvida Twitter-användarna adopterar denna kultur 

eller inte. 

 
 

1.2 Syfte 
Vi vill med denna undersökning lämna ett bidrag till publikforskningen, som behöver 

fler svar på bland annat hur publiker beter sig och diskuterar reality-TV på Twitter. 

 

 

1.3 Problemformulering 
Hur förhandlar man med reality- TV- programmet Paradise Hotel på Twitter? 

 

 Vad är det för samtalsjargong som råder i Paradise Hotel? 

 På vilket sätt tar Twitter-användarna i bruk plattformen Twitter för att 

kommunicera reality-TV? 

 Hur relaterar Twitter-användarna till samt skapar mening åt Paradise Hotel-

jargongen språkmässigt? 
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1.4 Disposition 
 

Inledning: Vi inleder uppsatsen med en bakgrundspresentation av ämnet samt en 

redogörelse för studiens mål, syfte och de problemformuleringar som utgör studiens 

stomme. 

 

Tidigare forskning: Här redovisar vi den tidigare forskning som gjorts på området. Vi 

har tittat på tidigare forskning inom produktion såväl som reception. Detta gjordes för 

att få en bild av hur den rådande medieforskningen ser ut. Idéer från artiklarna citeras 

vidare i vår studie. 

 

Teoretiskt ramverk: I detta avsnitt redogör vi för de teorier och begrepp som vi använt 

oss av för att nå fram till vårt resultat. Avsnittet innefattar en beskrivning av teorier från 

Pierre Bourdieu, Stuart Hall och Basil Bernstein. Vidare redovisas även teorier och 

begrepp om webb 2.0, konvergenskultur, virtuell mötesplats, hyperrealism och 

parasocial interaktion. 

 

Metod och material: I metod-och materialavsnittet beskriver vi de metodval vi gjort och 

arbetat utefter samt det material som studien grundar sig på. Mer ingående beskriver vi 

den kvalitativa metoden samt receptionsanalysen. Vi ger även en förklaring på hur vi 

använt vår analysmodell i de olika resultatavsnitten samt en operationalisering av dess 

teman. Avsnittet avslutas med en metodologisk diskussion och metodkritik. 

 

Resultat och analys: Här redogör vi för våra resultat och analyser. Det är här vi 

behandlar våra frågeställningar och applicerar teorierna på empirin. Denna del är 

indelad i tre delar och varje del har sin egen frågeställning som vi utgått ifrån. 

 

Avsnitt 1: Denna del innefattar textanalysen av avsnittet från TV-programmet Paradise 

Hotel. Först redovisas ett ”naket” resultat, sedan appliceras teori och begrepp. 

Avsnitt 2: Denna del innefattar textanalysen av Twitter-flödet. Då skrivsätt och Twitter 

som fenomen tar plats här är, ser denna del något annorlunda ut i jämförelse med avsnitt 

1. Men strukturen är sig lik med resultat först, djupare analys med teori och begrepp 

sedan. 

Avsnitt 3: Det är här receptionsanalysen kommer upp till ytan. Jämförelser görs och 

avsnittet avslutas med en kulturanalys baserad på en allegori. Denna del har en något 

mer lösare struktur än avsnitt 1 och 2. 

 

Slutdiskussion: Slutdiskussionen består av tankar och resonemang som resultatet har 

givit oss. Detta avsnitt innehåller även en perspektivering för den sorts framtida 

forskning som vår studies upptäckter kan generera. 
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2 Tidigare forskning   
Vi har gjort en djupdykning ner i den rådande medieforskningen för att få en 

uppfattning om hur det ligger till. Vårt fokus har legat på tidigare produktion- och 

receptionsforskning. Vi tog ut ett antal artiklar och har utifrån dessa fått en inblick i 

vilka metoder på området som är vanliga samt vilka begrepp som står i centrum. 

Begrepp som vi också så småningom applicerar i vår undersökning. Syftet var att se vad 

som tidigare har gjorts, hur det har gjorts men även vilken forskning som saknas. 

 

 

2.1 Produktion 
Tack vare satellittekniken är vårt TV-utbud inte svenskproducerat från topp till tå. 

(Hadenius m.fl) Programmet Paradise Hotel exempelvis, som analyseras i denna studie, 

har sitt ursprung i USA. Divina Frau-Meigs (2006) ansåg att det behövdes mer 

forskning kring just detta fenomen. Med en komparativ metod och med TV-programmet 

”Big Brother” som ett exempel, studerade hon förhållandet mellan produkt och 

reception. Hon var intresserad av amerikanska format som började spridas i Europa runt 

slutet av 1990-talet. Ackulturation är ett begrepp som Frau-Meigs diskuterar i sin 

artikel. Kort beskrivet innebär ackulturation den kulturella förändring som sker i 

samband med att två olika kulturer konvergerar. Frau-Meigs menar att begreppet är 

omdebatterat och det inte finns en specifik förklaring till begreppet. Men Frau-Meigs 

menar att ackulturation står för en frivillig adoptionsprocess som TV-tittarna genomgår 

när de ställs inför främmande format. Hon talar om en amerikanisering, då många 

program produceras i USA. Amerikanisering innebär den effekt som sker i samband 

med att amerikanska format lanseras i Europa. Amerikanisering är en påföljd av 

ackulturation och kan ses som ett hot mot den rådande kulturen i landet i fråga. Vissa 

Europeiska länder är dock mer mottagliga för detta än andra. Just Skandinavien är en av 

de mest mottagliga geografiska områdena. Ackulturation och amerikanisering är 

begrepp som kommer ta plats i vår analys. Bland annat när vi försöker reda ut orsaken 

till Paradise Hotel-deltagarnas språkbruk.    

 

Pier Dominguez (2015) lyfter fram att det inom reality-TV-formatet finns en alienering 

av svarta kvinnor. Studien har fokus på könsstereotyper och rasföreställningar och den 

utgår ifrån TV-kanalen Bravos reality-show ”The real housewives of Atlanta”. 

Dominguez menar att svarta damer ses idag, genom en ”vit” lins, som överflödiga, 

högljudda och arga. Genom inramningen av dem som just sådana, bekräftas den vita 

(ofta kvinnor) publikens föreställningar om hur besvärliga svarta kvinnor är. Det ligger 

alltså en taktisk tanke med att Bravo visar scener där de svarta kvinnorna bråkar med 

varandra. De vill locka den vita publiken till formatet. Dominguez hämtar in termen 

”money shot” från porrfilmsindustrin, analogin använder författaren i reality-TV-

sammanhanget för att beskriva tillfället då alla hämningar tycks släppa, när deltagarna 

förlorar sin behärskning för att ge efter för sina mer djuriska drifter. Dominguez menar 

att Bravo gör goda affärer på dessa känsloexplosioner och att man riggar för att de ska 

ske.  

 

Göran Erikssons (2015) studie var vår främsta inspirationskälla. Hans analys av det 

svenska TV-programmet ”Ullared” med ett klassteoretiskt perspektiv byggde upp vår 

vilja att få vara med och bidra med forskning på denna front. Metoden var att analysera 

språkliga element i kombination med visuella element. Han belyser hur producenter 

diskursivt konstruerar karaktärer, exempelvis via klipptekniker, audiovisuella effekter 

och musik. Eriksson kommer fram till att karaktärerna sorteras in i bestämda fack och 
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att det är ett förlöjligande av arbetarklassmänniskor som sker i programmet. Han menar 

därutöver att svenska folket, genom TV-program som “Ullared”, uppmuntras till att se 

andra delar av svenska befolkningen som icke-jämlika.  

 

Den typ av format som Paradise Hotel är en del av, har betydelse för vår analys i avsnitt 

3 och huruvida vår studie ses som ett bidrag till genreforskningen. Madsen och 

Brinkmann (2012) demonstrerar hur skam präglar individen. De använder, precis som 

vi, Paradise Hotel som exempel och de applicerar berättelsen om syndafloden (från 

Bibeln) på TV-programmet. De utgår även från Judith Butlers resonemang kring 

skammens påverkan på hur jaget skapas. TV-program med inslag av skamlöshet har 

blivit allt vanligare, menar forskarna. Skamlösa TV-format har en medvetenhet om 

dagens samhälleliga normer, samtidigt som det bryter mot dem. TV-publiken erbjuds en 

så kallad ”terapeutisk katharsis” genom detta normbrytande. Målet är inte bara att 

erbjuda, framförallt de unga tittarna, tröst och uppmaning till att släppa sina 

skuldkänslor. De uppmanar också den unga publiken till att de ska anamma ett oblygt 

beteende. Författarna belyser den roll producenterna har gällande hur de vill att 

programdeltagarna ska agera och bete sig. Att erbjuda deltagarna obegränsad tillgång 

till alkohol är en av strategierna som de använder sig av. Detta är något även vi tar i 

beaktande i vår analys av Paradise Hotel Sverige. 

 

 

2.2 Reception 
Rose och Wood (2005) undersöker hur TV-tittare konsumerar och ger mening åt reality 

TV. Detta liknar det vi gör i vår studie, men vi använder ett annorlunda perspektiv. 

Författarna refererar till Boorstins slutsats om att människors liv är ett enda 

skådespeleri, samt till filmteoretikern Bazin, som menade att när delar av en 

filmproduktion döljs så skapas en mer äkta bild än vad råmaterialet som sådant gör. 

 

Mark A. Flynn m.fl (2015) undersöker i vilken mån TV-karaktärer i dokusåpor ägnar 

sig åt riskbeteenden. Enligt författarna innebär riskbeteenden alkoholkonsumtion, 

cigarettrökning och deltagande i sexuella aktiviteter. Detta begrepp och dess 

beskrivning synliggörs i vår kulturanalys, då deltagarna i Paradise Hotel Sverige inte 

bara utövar dessa riskbeteenden utan även talar om dem. Begreppet utgör en viktig 

aspekt i sökandet efter ledtrådar till vilken kultur som råder i Paradise Hotel. Studien 

tittade på dokusåpa-deltagarnas demografiska egenskaper och resultatet diskuterades 

utifrån en social kognitiv teori samt begreppet ”super peers”. Resultatet tydde på att TV-

tittare tenderar att imitera liknande beteenden de ser på TV. Detta resultat är för oss 

intressant att ha i åtanke när vi så småningom analyserar vår empiri.  

 

Utbudet var inte stort, men tidigare forskning som behandlar TV-konsumtion i samband 

med ny teknologi gick att finna. Evelien D'heers och Cédric Courtois (2016) kommer 

fram till att nya tekniska innovationer har ändrat hur man konsumerar TV. Det TV-

utbud som råder idag menar D´heers och Courtois har gett upphov till något de kallar 

för ”monitoring viewing style”. Vilket innebär att ens uppmärksamhet pendlar mellan 

en teknisk pryl (laptop, smart telefon eller surfplatta) och TV-programmet. Diskussioner 

om programmen i TV-soffan har försvunnit och det är på sociala mediesajter, såsom 

Twitter, diskussionerna sker. Studien visade att twittrande i samband med TV-

sändningar idag är ett fenomen och detta har blivit höjdpunkten i underhållningen 

istället för själva TV-programmet. De rundade av sin artikel med att poängtera att 

ytterligare forskning på området behövs för att forskningsvärlden ska kunna begripa 

dagens konsumtion av flera medier samtidigt, vilket vi (förstås) har inspirerats av.  
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3 Teoretiskt ramverk   
I nedanstående stycken kommer redogörelser för de teorier och begrepp som vi använt 

oss av i vår studie. Avsnittet börjar med beskrivningar av Pierre Bourdieu, Stuart Hall 

och Basil Bernsteins teorier som utgör det språkliga elementet i studien. Därefter följer 

webb 2.0, konvergenskultur, virtuell mötesplats, hyperrealism och parasocial 

interaktion. 

 

 

3.1 Habitus och livsstil 
Pierre Bourdieu insåg genom sin forskning att människor instinktivt uppträder ”på rätt 

vis” enligt hyfsat komplicerade kulturella beteenderegler. Socialt givna regler som är 

inbyggda i människors kroppar som finns där automatiskt och inte kräver 

eftertänksamhet. Dessa sociala regler är lagrade i människors kroppar som en 

uppsättning handlingstendenser eller dispositioner. Men Bourdieu diskuterar också detta 

som en uppsättning hypoteser, hypoteser om den sociala verkligheten. Dessa hypoteser 

gör människor medvetna om vad som är möjligt och omöjligt för dem att göra eller 

uppnå. Habitus är begreppet han använder för att beskriva dessa socialt givna regler. 

(Gripsrud) Habitus är något som alla människor införlivat genom sina liv de levt under 

vissa sociala betingelser. Habitus är sociala förhållanden som är internaliserade och 

dessa sociala förhållanden är individuella. Detta betyder dock inte att habitus bestämmer 

individen, men den präglar hennes sätt att tänka, välja och handla samt har en inverkan 

på var individer klassmässigt hamnar i livet. Gripsrud skriver ”en habitus är alltså något 

relativt, något som ger sig tillkänna i förhållande till eller jämfört med något annat eller 

några andra”. (ibid) En gynnsam habitus innebär att människan har god kännedom om 

vad som essentiellt att veta och vilken information som är viktig att ta del av. (ibid) 

Habitus påverkar vilken nivå i livet personen hamnar på, d.v.s vilka sociala positioner 

som intas. Dessa sociala positioner finns inom det som kallas för sociala fält. Sociala 

fält är beteckningen för samhällsområden där bestämda aktiviteter försiggår utefter 

bestämda regler och det råder hela tiden en kamp om status eller erkännande bland 

medlemmarna (ibid). För att dessa stridigheter ska kunna ta plats så måste det råda 

enighet gällande värden och attityder hos medlemmarna samt en konsensus kring att det 

som bedrivs inom fältet är viktigt. Denna enighet utgör fältets doxa. Alltså att alla 

fältets medlemmar ska vara på det klara med fältets grundläggande värderingar, 

attityder och idéer. Men ibland möts fältet av personer som inte tar reglerna för givna. 

De utmanar dem som dominerar fältet och bryter mot olika delar av fältets doxa. Dessa 

personer kallas för heterodoxa. (ibid) De sociala fälten kan vara stora eller små och det 

kan exempelvis handla om utbildningsfält, kulturellt fält, vetenskapligt fält o.s.v. (ibid) 

Bourdieu beskriver i sin teori även olika typer av kapitalformer. Kulturellt kapital är den 

mängd socialt erkända kunskaper och färdigheter, värdefulla sådana, en människa har i 

kulturellt avseende. Att ha kulturellt kapital innebär en kännedom om etablerade och 

legitima konstarter. Modernt kulturellt kapital kan bestå av akademiska grader, 

yrkestitlar, hedersutnämningar och så vidare. I västvärlden har även social status 

betydelse för det kulturella kapitalet. (ibid) Det Bourdieu kallar för det sociala rummet, 

där positioner bestäms utifrån minst och störst kapital av dess olika former, fungerar 

som en modell av samhället. De med störst ekonomiskt och kulturellt kapital hamnar 

högst upp i kedjan, medan de med minst av dessa kapitalformer hamnar längst ner. 

(ibid) När Bourdieu diskuterar sociala positioner och det sociala rummet tar han även 

upp begreppet livsstil. Livsstil förklaras som ”systematiska dispositioner som vi fått 

inbyggda i oss genom vår bakgrund och våra erfarenheter”. De val människor gör 

utifrån sina socialt bestämda positioner som resulterar i en viss livsstil, är smaken. Det 
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handlar om vad personen anser attraktivt och vilka positioner denne vill bli förknippad 

med och inte vill bli förknippad med. (ibid) Men smaken beror på ens plats i den sociala 

hierarkin. Det som kallas för den barbariska smaken, eller den folkliga smaken, brukar 

de med lägre social status anses ha. Det innebär att de är i underdånig respekt för sådant 

med hög kulturell status, exempelvis konst. (ibid) Exempel på barbariska fenomen är 

fotbollsmatcher, dataspel, actionfilmer och tv-serier från Hollywood. (ibid) Motsatsen 

till den barbariska smaken är den rena smaken. Det är de högt utbildade som anses ha 

denna och den kännetecknas av värderingar som baserar sig på kriterier som är specifikt 

för området, exempelvis det konstnärliga. Det som står i fokus för den rena smaken är 

de formella kvaliteterna. Det är ett distanserat, ofta intresselöst, betraktelsesätt som är 

förutsättningen för den rena smaken. (ibid) Smakskillnaderna är knutna till generella 

skillnader i habitus och därför blir det också skillnader i människors livsstilar. (ibid) 

 

 

3.2 Halls avkodningsteori 
I Stuart Halls teori om kodning och avkodning (encoding/decoding) studerar man inte 

bara mediernas innehåll utan även omgivande processer i samband med produktion och 

konsumtion. Kodning syftar på den process där innehåll skapas och konstrueras av 

producenter, d.v.s upphovspersonerna. (McQuail 1997) Det är här text får sin särskilda 

betydelse (Ekström & Larsson) Avkodning är det moment där publiken tolkar, förstår 

och läser innehållet. 

 

Hall skriver även om tre tolkningsprocesser: 

 

1. Den dominanta tolkningen – Detta innebär att medieinnehållet har en dominerande 

betydelse. Publiken delar och accepterar den uppenbart inskrivna innebörden, vilket 

kalas prefererad läsning (McQuail 1997), de ifrågasätter inte det som kommer till 

uttryck i texten (Ekström & Larsson) 

2. Förhandlade tolkningar – Publiken vänder sig, delvis, emot den prefererade 

läsningen. 

3. Oppositionella tolkningar – de tolkningar som görs av dem vars sociala position och 

förhållningssätt kommer i konflikt med den prefererade läsningen. (McQuail 1997) 

Publiken uppfattar innebörden men ifrågasätter det rimliga i texten. (Ekström & 

Larsson) 

 

Enligt Hall är allt medieinnehåll polysemiskt, vilket betyder att innehållet kan ha flera 

olika innebörder beroende på vem som tolkar det. Individer läser ett innehåll på sitt eget 

sätt beroende på identitet, attityder, åsikter och kulturella kunskaper. (McQuail 1997) 

Han menar att program som televisionen sänder ut kodas utifrån publikens sociala och 

kulturella uppfattningar. (Gripsrud) 
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3.3 Enkel och utvecklad kod 
Basil Bernstein formulerade teorin om den enkla kontra den utvecklade koden. Kod är 

helt enkelt språkbruk, som ju kan skilja sig mycket beroende på bland annat kontexten 

och de människor som ingår i den. Den enkla koden, som vi också kan kalla för 

begränsad kod, nyttjas mestadels i sällskap där deltagarna har en gemensam 

förförståelse av saker och ting. Det kan handla om den ordfattiga konversationen vid 

frukostbordet (av typen- skicka filen!), eller jargongen som man har med nära vänner, 

men också diskussioner och inlägg som sker i olika nätverk på Internet. Den mer 

utvecklade koden grundar sig på antagandet att samtliga inte delar förförståelse för det 

som diskuteras. Därav präglas detta språkbruk av mer formella och tydliga, samt längre 

beskrivningar för olika ting. Bernstein anslöt sina idéer om enkel och begränsad kod till 

klasstillhörighet. Han menade att arbetarklassen nästan bara använder enkel kod i sin 

kommunikation, då de bara har tillgång till det “tugget”. Medelklassen, däremot, har 

tillgång till enkel såväl som utvecklad kod, på grund av sin högre grad av rörlighet 

geografiskt, kulturellt samt socialt. (Bernstein) 

 

Nu följer en ny ingång i teoriavsnittet. Med valet av Twitter som undersökningsobjekt 

krävs att några centrala mediebegrepp förklaras. 

 

 

3.4 Webb 2.0 
Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades av affärsmannen Tim O’Reilly år 2004. 

Tanken bakom det var att ett paradigmskifte skedde någonstans runt år 2001 från webb 

1.0 till webb 2.0. Under webb 1.0 (från ca år 1993-2001) ansågs Internet-användarna 

vara relativt passiva (konsumenter) i sitt sätt att använda Internet på. Människor läste 

sina mejl och nyheter, shoppade samt porrsurfade. Paradigmskiftet markerar hur 

människor gick från att vara passiva konsumenter online, till att alltmer bli 

interagerande medieproducenter, så kallade prosumenter. Skapande av medieinnehåll 

innebär fortfarande att man konsumerar medieinnehåll. De som producerar eget 

medieinnehåll konsumerar också troligtvis liknande innehåll. Till exempel så tittar den 

livsstilsbloggande Youtube-stjärnan troligtvis på andra livsstilsbloggare på Youtube. 

För att en webbplats ska kunna klassificeras som en del av webb 2.0 måste, enligt 

O’Reilly, fyra kriterier uppnås. De är att:     

 

1. Användaren ska kunna bidra till webbplatsens innehåll 

2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information. 

3. Webbplatsens utformning ska vara “fyllig, interaktiv och användbar”. 

4. Användandet av AJAX-teknik måste förekomma. (Asynchronous JavaScript and 

XML som står för en slags teknik vilken används för att bland annat bygga in 

ökad interaktivitet) (Mirrlees) 

 

 

3.5 Konvergenskultur 
Vi lever enligt Henry Jenkins i en så kallad konvergenskultur, vari människors 

mediebeteende har förändrats till ett mer aktivt förhållningssätt. Man sitter inte längre 

helt passivt framför TV-apparaten eller radion. Samtidigt som man konsumerar något av 

de ovan nämnda (gamla) apparaternas innehåll, så plockas sannolikt den smarta 

telefonen, surfplattan eller datorn fram. Fundamentalt så kokar idéerna om 

konvergenskultur ned till att konsumenter numer uppmuntras att bli aktiva sökare. Man 

ska alltså själv leta reda på den information som man behöver på olika 
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medieplattformar, som har blivit mer och mer användaranpassade. Vidare innebär 

begreppet konvergenskultur att nya och gamla medier konvergerar (kompletterar 

varandra). TV-program som uppmanar till att man ska live-kommentera 

programinnehållet på Twitter blir, som ett exempel, allt vanligare. En handfull 

taggningar som blivit populära att samlas under (under juni månad 2016) är, förutom 

taggen #ParadiseHotelSE, #svpol, #EURO16, #almedalen2016 och #UKIP och 

#TuesdayMotivation. Vanligt är att man diskuterar politik, nationell såväl som global, 

på Twitter. Sport är också ett mycket vanligt tema, så väl som livsstilsfrågor. 

 

Den rådande mediekulturen innebär att klassiska beteckningar så som “publik” och 

“konsument” (av TV-innehåll) håller på att göras obsoleta. Individer närmar sig andra 

individer genom globalisering (och glokalisering) då TV-program transporteras över 

nationsgränserna. Individer har i väsentlig grad ett större medieutbud att sovra bland, 

vilket leder till fragmentisering. Man blir alltså ökat aktiv i just den specifika delen av 

nischade medieinnehåll som man själv vill ta del av. (McQuail 2010) 

 

 

3.6 Virtuell mötesplats, hyperrealism och parasocial interaktion 
Twitter kan sägas vara en virtuell mötesplats eller bosättning där användarna har 

möjlighet att vara anonyma eller öppna med sin identitet. Quentin Jones menar att en 

virtuell bosättning är “en plats med viss beständighet som är socialt organiserad”. I 

denna virtuella mötesplats sker utbyten av tankar och idéer som helt i enlighet med 

Baudrillards teori om hyperrealism kan komma att engagera Twitter-användaren 

mycket. Han menar att det i teknologiskt avancerade postmoderna samhällen kan uppstå 

förvirring kring vad som är verkligt och vad som är artificiellt. Slutligen argumenterar 

han för att graden av autenticitet hos nya medier kan göra att individer upplever olika 

forum på Internet som mer verkliga än verkligheten i sig. (Lindgren m.fl) Detta 

påstående leder oss in i ett resonemang kring så kallad parasocial interaktion. Parasocial 

interaktionanger vanligtvis den upplevda vänskap som odlas (enkelriktat) mellan TV-

tittare och TV-personligheter. Det är ett begrepp som skulle kunna appliceras på 

umgängesforum på nätet och sociala medier, så som chatgrupper och debattfora osv. 

Detta då nätets utbud av kommunikationsformer skapar en känsla av närhet och 

omedelbarhet i förhållande till okända människor. Detta visar sig bland annat i 

användningen av så kallande emojis, som ska fungera som känslomarkörer, samt 

användningen av informellt språkbruk. Detta är en del av förklaringen bakom att 

Internet skapar en social gemenskap av ett allt viktigare slag. (Gripsrud). Känslan av 

autenticitet på Internet samt identifikation lär inte avta med det faktum att 

programdeltagarna själva “hänger” på Twitter. Här finns alltså en potential för att 

Twitter-användare som tittar på Paradise Hotel och upplever parasocial interaktion med 

dem genom TV-tittandet, upplever ännu högre grad av interaktion då Paradise Hotel-

deltagare kliver ur TV-rutan och in i Twitter-flödet. (Lindgren m.fl) 
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3.7 Sammanfattning 

Bourdieu och Bernsteins idéer kring klass och kod är verktyg vi använder oss av för att 

ringa in både TV-programmet och Twitter-användarna. Därför citeras dessa mestadels i 

avsnitt 1 och 2. Halls avkodningsteori appliceras i avsnitt 3 då vi försöker avgöra hur 

Twitter-användarna positionerar sig och förhandlar med TV-programmet. Dessa tre 

teorier utgör den språkliga utgångspunkten i uppsatsen. Mediebegreppen appliceras 

mestadels på avsnitt 2, som handlar om hur människors medievanor har förändrats 

genom tillgången till Internet. De begreppen ligger som ibland som en motpol till 

Bourdieu och Bernstein i betydelsen att de ignorerar klassbetydelse. Internet är alltså en 

kraft som förser individer med större ansvar men även inflytande. Ergo, kunskap är 

makt. 

Vi betackar oss för synen på teori som en slags lag vilken vi måste applicera på empirin 

likt en tvångströja. Snarare betraktar vi teori som hjälpsamma verktyg vilka möjliggör 

för oss att förstå något om vår empiri. Som en följd av detta resonemang har vi valt att 

sovra bland de olika teorierna, för att lyfta ut de begrepp som vi anser vara fruktbara i 

försöket att förstå och förklara vår empiri. (Tjora) 
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4 Metod och material   
I detta avsnitt beskriver vi de metodval vi gjort genom studiens processer. Först tar vi 

upp vårt material, sedan beskriver vi kvalitativ metod och vår receptionsanalys. Därefter 

tar vi upp vår analysmodell samt en operationalisering av skrivsätten. Avsnittet avslutas 

med en metodologisk diskussion och metodkritik som bland annat tar upp validitet, 

reliabilitet och studiens generaliserbarhet. 

 

 

4.1 Empiri 
Vårt empiriska material består av ett avsnitt ur TV-programmet Paradise Hotel Sverige 

som sändes på TV3, den 2 november 2015. Vi analyserar också Twitter-flödet under 

taggen #ParadiseHotelSE, från samma datum som TV-programmet sändes. Det var 

totalt 212 stycken Twitter-inlägg på datumet och alla inlägg är inkluderade i analysen.  

 

 

4.2 Tillvägagångsätt 
Metoden i denna studie har varit kvalitativ. För att på djupet kunna begripliggöra hur 

Twitter-användare förhandlar med text, ansåg vi det vara nödvändigt att kvalitativt tolka 

TV-programmet och Twitter-flödet. Tanken med att upprätta en mindre analysmodell, 

bestående av tio skrivsätt, var för att den skulle fungera som vägledande i analysarbetet 

samt fungera som strukturerande i resultatet. Skrivsätten utgör intressanta föremål för 

diskussion och även bland de inlägg som ansågs intetsägande eller obegripliga finns 

exempel vi lyfter fram. Detta för att minimera risken för att de ska skyfflas undan och 

således inte bli föremål för våra nyfikna blickar och teoretiserande. 

 

 
4.2.1 Receptionsanalys 

För att kunna svara på hur individer förhandlar med TV-programmet Paradise Hotel på 

Twitter, använder vi oss av receptionsanalys. Receptionsanalysen studerar det 

meningsskapande som sker när text och publik möts. Receptionsstudien innefattar oftast 

två moment som är sammanlänkade med varandra, det första är en textanalys som ska 

synliggöra textens tänkbara innebörder och moment två är således en undersökning av 

publikens tolkningar. (Ekström & Larsson) Textanalysen används på både TV-

programmet och Twitter-flödet. Begreppet text kan i vidgad betydelse omfatta skriven 

text, tal, bilder, musik, kläder m.fl. Texter består i system av tecken och det är genom 

studiet av dessa teckensystem vi lär oss något om samhället i stort, men även om oss 

själva. Vi använder oss av dialogisk (åt Twitter-flödet) respektive samtalsorienterad 

analys (åt TV-programmet) för att ge mening åt vår empiri. I det förstnämnda begreppet 

ingår att man tar reda på hur i detta fallet Twitter-användare ger mening åt det intresse 

eller kontext som berörs. Samtalsanalys är ett grepp vi använder på TV-programmet för 

att utläsa hur deltagarna handlar, adresserar varandra, reagerar och skapar mening åt 

informationen som de utbyter med varandra. (ibid)  

 

Ekström och Larsson tar upp fyra egenskaper som kännetecknar receptionsanalysen, tre 

av dessa är centrala för denna studie. För det första tittar vi på den meningsskapande 

processen som sker via språket. För det andra studerar vi mötet mellan texten och 

Twitter-användarna, och hur Twitter-användarnas tolkningar relateras till texten. 

Avslutningsvis tittar vi, utifrån klassfaktorn, på huruvida Twitter-användarnas 

tolkningar påverkas av texten. I avsnitt 3 är Stuart Hall, som är välciterad inom 

receptionsforskningen, central för våra tolkningar. Detta kompletteras sedan med 
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likheter och skillnader mellan Paradise Hotel-deltagarna och Twitter-användarnas 

språkbruk samt en någorlunda lättsam kulturanalys baserat på en allegori. Ehn och 

Löfgren talar bl.a om kultur som de koder, föreställningar och värden som människor 

delar och kommunicerar. En kulturanalys kan ställa frågor som, hur bidrar språkbruk 

och värden till att forma en gemensam föreställningsvärld? Man prövar olika 

infallsvinklar på mänskligt beteende. Symbolspråk och semiotiska system är så kallade 

kulturella grundstrukturer i ett kulturbygge. Exempel på sådana är bl.a kläder och just 

språk. Av denna anledning är det alltså tacksamt att titta på språkbruket i TV-

programmet samt Twitter-flödet för att få fram dess kultur. Med hjälp utav 

språkanalysen, som sedan ger oss indikationer på vad det är för kultur som råder både i 

TV-programmet och Twitter-flödet, kommer vi kunna se vad det är för aktivitet som 

sker på Twitter, vad Twitter-medlemmarna gör under taggen #ParadiseHotelSE, vilka 

som befinner sig där och hur dessa personer förhandlar med TV-programmet. Att 

inhämta datan från Internet, vilket görs i denna studie, är inom receptionsforskningen 

relativt nytt. Detta bär med sig fördelar såväl som nackdelar, vilka kommer diskuteras i 

den metodologiska diskussionen. (Ekström och Larsson) 

 
4.2.2 Analysmodell 

Vi intresserades oss bland annat för tilltal, uppmaningar, beröm och frågor samt 

ifrågasättanden. Vi såg vissa mönster i Twitter-flödet på teman som var återkommande 

och som intresserade oss. För att strukturera vår data och presentationen av den samt för 

att ge exempel på olika uttryck, valde vi att göra en analysmodell, innehållande 

sammanlagt tio sätt att skriva på. Skrivsätten lade vi i tre huvudsakliga teman. Vi 

redovisar exempel på uttryck, Internet-språk samt obegripliga Twitter-inlägg i avsnitt 2.  

 

De tre huvudsakliga teman var initialt de samma för TV-programmet som för Twitter-

flödet. Vi ville kunna se om det fanns likheter så väl som skillnader mellan de olika 

studieobjekten. Detta för att senare också ge oss fördel i hur vi strukturerar avsnitt 3 där 

en jämförelse presenteras. I avsnitt 1, där TV-programmet beskrivs närmare, har dessa 

teman haft en vägledande roll för att kunna synliggöra olika vanliga språkhandlingar för 

att ges ledtrådar kring vad för slags kultur som råder. 

 
4.2.3 Operationalisering av skrivsätten 

Ett antal olika sätt att skriva på blev synliga när vi läste inlägg i Twitter-flödet från den 

2 november 2015. Språkmässigt syntes ord som ofta används på Internet, i form av 

slangord, engelska akronymer, svordomar och hårda uttryck (okvädingsord så som 

“tuttvårtor”). Ord och uttryck som gjorde sig synliga i både Twitter-flödet och i TV-

programmet genererade i tal- och skrivsättet dialekt. De mer känslomässiga uttrycken 

som var tydliga i Twitter-inläggen var sarkasm, snorkighet och empati. TV-

programmets tema “filosofisk vecka” gav upphov till skrivsättet ”liknelser”, som helt 

enkelt skulle visa fall Twitter-användarna skriver med hjälp utav metaforer. Om antalet 

hashtaggar översteg mer än en, kunde detta förse oss med information huruvida det 

förekom diskussioner i fler nätverk än under taggen vi analyserade. Slutligen ansåg vi 

det nödvändigt att kunna placera in inläggen vars uttryck vi inte kunde begripliggöra 

under ett eget tema (intetsägande).  

 

Uttryck 
Snorkigt tilltal/uppläxning  

Ironi/sarkasm 

Empati  
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Internet-språk 
Svengelska 

Ironi/sarkasm 

Empati  

Svordomar/okvädingsord 

Dialekt  

Förkortning/slangord 

Flera taggar  

Liknelser 

Obegripligt 
Intetsägande 

 

 

 

4.3 Metodologisk diskussion 
En kritik mot receptionsforskningen är att man inte har varit transparent nog med hur 

man behandlat sitt material, analysmässigt. Det kan till exempel handla om att man inte 

operationaliserat begrepp och teman m.m. Detta inverkar i sin tur på studiens 

upprepningsbarhet, d.v.s reliabiliteten, som kortfattat innebär möjligheten för andra 

forskare att följa kartan och få samma resultat. Alvehus menar emellertid att 

upprepningsbarheten är svår att applicera på kvalitativa studier då forskaren själv är 

med och aktivt skapar och tolkar sin empiri. Han menar vidare att reliabilitet är ett 

egendomligt begrepp som i mångt och mycket bygger på det som ibland kallas för 

korrenspondensteorin för sanning, själva idén om att mätinstrument och mätningar 

existerar oberoende av det som mäts. I den kvalitativa studien, receptionsanalysen, så 

blir den grundsynen tämligen märklig med tanke på hur mycket hanteringen av datan 

påverkas av forskarens förförståelse i ämnet, val som görs under analysprocessen o.s.v. 

Botemedlet för den bristande upprepningsbarheten är att tillämpa en transparens 

exempelvis för hur datan har behandlats, alternativa tolkningar som skulle kunna göras 

av den, hur teorierna har opererat mot datan o.s.v. Alvehus menar att transparens är ett 

nödvändigt element i kvalitativa studier, det är ett ”sine qua non”(utan detta, intet). 

 

Ytterligare en kritik mot receptionsforskningen, där Internet-kommentarer utgör 

forskarens empiriska material, är att en rad olika egenskaper om de som skriver uteblir. 

Exempel på egenskaper är ålder, kön, utbildningsnivå m.fl. Kön är emellertid något vi 

ibland inkluderar i studien och som vi har kunnat utläsa från en del av Twitter-

användarnas profiler. Samtidigt som den personliga kontakten med respondenten uteblir, 

skapas andra fördelar. Bland annat möjliggör detta för forskaren att mer kontroversiella 

tolkningar och reaktioner, än vad som skulle kunna inhämtas genom intervjuer, kan 

avläsas och inkluderas i studien. Detta för oss in i en diskussion om validitet, d.v.s 

giltigheten hos en studie. Kvales idé om hantverksvaliditet bygger på en tillämpad 

noggrannhet genom hela studien. De exempel han ger är bland annat metodisk 

insamling av data, argumentation för tillvägagångssättet, teoretiskt problematiserande 

kring forskningsfältet eller empirin och att man belyser problemet ur flera synvinklar. 

På detta sätt betraktar också vi begreppet validitet, som ju ofta enkom (i kvantitativa 

studier) avser mätmetoder och korrespondens. (Alvehus) 

 

En av anledningarna till att vi valde att analysera ett avsnitt ur Paradise Hotel Sverige 

var att TV-programmet har en hashtag på Twitter med en viss nivå av aktivitet. Det är 

kanske inte så märkligt, då TV-kanalen TV3 marknadsför Twitter som en kanal i vilken 

man kan diskutera händelserna i Paradise Hotel. Valet av Paradise Hotel var intressant i 
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den bemärkelsen att en av oss är följare och den andra icke följare. Samma sak fast 

omvänt gäller för Twitter, där en av oss är mer invigd än den andra. Det i sin tur har 

skapat närhet såväl som distans till materialet, vilket torde kunna skapa en god dynamik. 

(Ekström & Larsson). Närheten möjliggör för mer preciserade och relevanta frågor till 

materialet, men det kan även medföra en förhandsinställning, en disposition som är 

begränsande. Det faktum att vi är både distanserade till och nära materialet kan på så 

sätt vara en tacksam position att inta, då vi analyserat empirin med både nya samt vana 

ögon. (Tjora) 

Initialt kunde vi uppfatta vissa sätt som Twitter-användarna ofta skriver på. Därefter 

kunde vi med viss säkerhet utforma en mindre analysmodell (eller en lista om man så 

vill) för att demonstrera för läsaren vilka element som gjorde sig extra synliga. Man kan 

kritisera de olika skrivsättens omfattning, begreppet empati exempelvis, borde väl 

kunna tolkas lite hur som helst? Vi ville dock låta ett mindre antal enklare uttryck, 

utöver våra teoretiska begrepp, utgöra en struktur, så att man överskådligt skulle kunna 

se vilka uttryck och sätt att skriva som var tydliga på Twitter. 

Det vi kan missa i användningen av kvalitativ metod, främst gällande Twitter, är 

förmågan att kunna generalisera vår empiri. Vi hade kunnat beskriva vanligt 

förekommande teman, inte just för ett avsnitt, utan för mer än så. Vi var emellertid 

intresserade av fler saker än Twitter. Dels ansåg vi att TV-programmets olika anomalier 

och genre i övrigt var intressant att studera, dels finns en inneboende kamp och 

motstridighet i våra teorier. Man kan säga att Bourdieu och Bernstein står på ena sidan 

och medieteorierna på den andra sidan. Klass är ett verktyg (eller medel) som hjälper 

oss nå fram till målet, som är att kunna säga något om kulturen som råder både i TV-

programmet och i Twitter-flödet.   

Inom en klassisk kvalitativ textanalys finns inte det datamässiga underlag som krävs för 

att man ska kunna generalisera på basis av empiri. Däremot kan man argumentera för en 

så kallad teoretisk generalisering. Det innebär att exempelvis begrepp, modeller eller 

typologier som tas fram och används i en studie framgent kan användas för att analysera 

en helt ny situation. (Tjora) (Ekström & Larsson) Enligt Allwood är den teoretiska 

generaliseringen att betrakta som lösare än den empiriska. De två olika 

generaliseringarna skiljer sig emellertid inte så mycket åt. De blir båda inaktuella då 

plats och tid förändrar villkoren för ett fenomen. Ergo, en generalisering kan bli 

inaktuell då omgivande faktorer tenderar att förändras med tiden. För att veta om 

generaliseringen håller för framtida studier, så måste sammanhanget som egenskaperna 

ingår i vara relativt statiskt.  
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5 Resultat och analys 
Här presenteras våra resultat och analyser. Vi har valt att dela upp denna del i tre 

avsnitt; i avsnitt 1 redogörs vårt resultat och analysen av TV-programmet, i avsnitt 2 

presenteras resultatet och analysen av Twitter-flödet och avslutningsvis i avsnitt 3 för vi 

samman resultaten av avsnitt 1 och 2 för att bilda oss en uppfattning om hur Twitter-

användarna förhandlar med TV-programmet Paradise Hotel. Varje avsnitt avslutas med 

en sammanfattning i form av en punktlista. 

 

 

5.1 Avsnitt 1 

Vad är det för samtalsjargong som råder i Paradise Hotel? 
 

 

”Efter veckor av taktik och pakter är det dags för gästerna att vrida om sitt fokus till lite 

mer existentiella och filosofiska frågor och det blir de verserna när Sokrates checkar in 

och allt ställs på sin spets. Välkomna till filosofiveckan på Paradise Hotel.”   

 

 

Så inleder Paradise Hotel-programledaren avsnittet. Grekiskt inspirerade statyer och 

möbler är uppställda omkring hotellet och en akustisk gitarr spelas i bakgrunden i 

avsnittets start. Deltagarna kommer till matbordet och ser att veckans tema är grekisk 

mytologi. Alla verkar glädjas av det. De har fått togakläder (vita ”klänningar”) att ha på 

sig. När de sitter vid matbordet får de in ett brev som Emma Andersson läser upp, 

”andra lever för att äta, jag äter för att leva – Sokrates. Den store tänkaren Sokrates 

checkar snart in på Paradise Hotel. Välkomna till filosofveckan.” Efter att de har fått 

reda på vad som gäller för dagen tar deltagarna det lugnt, de umgås, två av killarna 

spelar schack, men efter en liten stund kliver den nye deltagaren in. Det är en kille, 

Lukas Wirne, även han iförd togakläder. Han läser för de andra att en lärjunge (Platon) 

ska utses vid ett seminarium senare samma dag och personen som får titeln kommer få 

en fördel i spelet. De andra manliga deltagarna visar sedan den nye deltagaren runt på 

hotellet. Därefter återgår sysslorna till att umgås med varandra och festa till det en 

aning. Sedan blir det åter fokus på kvällens uppgift. Deltagarna får slumpmässigt ett 

ämne de ska tala om under kvällen, detta vilket avgör vem som blir Platon och därmed 

får en fördel i spelet. Efter detta börjar deltagarna fundera och skriva på vad de ska prata 

om. De försöker förbereda sig så mycket som möjligt. Den nya deltagaren går runt och 

minglar med de andra, de pratar taktik och umgås. Det är under dessa förberedelser den 

manliga deltagaren, Robin “Mos” Andersson, blir ledsen då ämnet han fick var känsligt.  

Kvällen är kommen och de ska hålla sina tal. De står en och en längst fram inför alla 

och vi tittare får bara ta del av mindre, ihopklippta, delar av deras tal. Personen som 

Lukas utsåg som vinnare av uppgiften var den kvinnliga deltagaren Amanda Harkimo. 

Den sista delen (de sista cirka tio minuterna) av avsnittet är det enbart festande, 

umgänge och taktikprat som förekommer.   

I analysen av programmet blev det tydligt att programdeltagarna använde många 

engelska och svengelska ord, okvädingsord och slang. Vi tittade också närmre på hur 

samtalsjargongen såg ut, samt vilka ämnen som ofta dryftades. Här blev det tydligt att 

konversationer om det intima (“blommor och bin”) ofta var på deltagarnas 

samtalsagenda. Vi tar även kort upp exempel på liknelser och hur deltagarna tilltalar 

varandra, bortsett från namn. Vi kunde även tyda ironiska tonlägen deltagarna emellan, 

men det är inget vi lägger fokus på i denna textanalys. Att deltagarna var empatiska 
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gentemot varandra var också vanligt i avsnittet, vilket bl.a beror på att uppgiften de fick 

väckte starka känslor hos den manlige deltagaren Robin. Detta är heller inget som tar 

större plats i analysen av TV-programmet. 

 

Det förekommer konversationer influerade av det engelska språket, flera svengelska ord 

men framförallt många svordomar och slanguttryck från det engelska språket. En 

engelsk interjektion som är vanlig i avsnittet är ”ey”(på svenska: hej!). Det används i 

situationer där deltagaren vill ha uppmärksamhet eller uppmärksamma något. En 

engelsk svordom som användes flitigt genom avsnittet är ”fuck” (på svenska: fan) med 

dess olika böjningar, såsom ”fucked” och ”fucking”. En specifik formulering som 

hördes ofta är ”jag är fucked”. Deltagarna syftade då på att de ligger illa till och att de 

befinner sig i ett underläge. Ytterligare en engelsk svordom man ofta hörde är ”shit”, 

och ordet användes ofta vid förvåning. Snällare engelska ord såsom ”nice” förkom 

också en del, detta för att markera att något är bra eller när deltagaren är nöjd över vad 

som pågår just för tillfället. En annan intressant aspekt av den engelska 

språkanvändningen hos deltagarna är deras försvenskningar av engelska ord, d.v.s när 

engelska ord böjs enligt den svenska grammatikens regler. Exempel på sådana ord som 

hördes i avsnittet är ”freestyle’a” och ”douche’igt”. Här kan man tydligt se hur en 

svensk grammatisk ändelse läggs till i ett engelskt ord. 

 

Att Paradise Hotel-deltagarna använder många okvädingsord i sina konversationer var 

omöjligt att förbise. Intressant att nämna var att de manliga deltagarna var fulast i mun. 

Ofta fungerade svordomarna som ett sätt att ge emfas åt något, exempelvis en känsla 

eller en åsikt. Detta blev tydligt när deltagarna fick en uppgift att utföra under avsnittet 

och den manliga deltagaren, Oliver Strige, uttryckte sig så här: 

 

 

”Jag är så jävla dålig på sånt här, det är fan helt sjukt.” 

 

 

I denna korta mening, där han påpekar hur dåligt rustad han är för att klara av uppgiften 

i fråga, använde han sig av två svordomar. Sådant språkbruk tycks för Paradise Hotel-

deltagarna vara normaliserat. Könsord och andra okvädingsord är inte heller ovanligt att 

stöta på när man tittar på Paradise Hotel. Det förekom både negativt laddade könsord 

och okvädingsord men även könsord och okvädingsord som är något mindre grova. 

Exempel på ett morr-ord, som sades ofta, är ordet ”knulla”. Oliver säger till Josefine 

Caarle att ”enda anledningen till att jag hade knullat med dig är för att du skulle få 

förtroende för mig”. Även denna typ av språkbruk är normaliserat. Som nämnt ovan 

förkom det dock inte bara grova könsord och morr-ord, ibland tog deltagarna en paus 

från det hårda språket. Ett utmärkt exempel på det är en konversation mellan Josefine 

(tjej 1), Emma (tjej 2) och Erica Freij (tjej 3). Samtalet är inte stötande avseende bruket 

av grövre ordval, men faktum kvarstår att de delar med sig av sådant som annars nog 

brukar avhandlas bakom ”lyckta dörrar”. 
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”Josefin: Det har inte varit en enda kille här inne som jag känner att jag skulle kunna 

ligga med. 

Emma: Ändå har du legat! 

Josefin: Jag vet men… Det var en fyllegrej. 

Emma: Nä men så känner ju inte jag heller. 

Josefin: Ja jag är fan hungrig på en man. 

Erica: Ja! Så att man kan ha sex. 

Josefin: Det är ju Oliver som ligger risigt till. 

Emma: Ta honom… Ta honom! 

 

 

I konversationen använde de ord som ”ligga” och ”sex” som menat till samlag och de är 

inte blyga när det kommer till att berätta om sin sexuella drift. Det är en konversation 

som många säkerligen kan anse opassande i öppna miljöer och dessa sorters 

samtalsämnen utgör en stor del av hur samtalsjargongen på Paradise Hotel ser ut. Att 

något är normaliserat går även att tyda här, detta då de vid flertal tillfällen förolämpade 

varandra. Robin står för ett bra exempel när det kommer till hur de stundom tilltalar 

varandra. ”Det var ditt fula ansikte som skrämde den!” uttryckte han sig när de andra 

programdeltagarna skrämde iväg en näsbjörn som tagit sig in på hotellet. Detta 

uttalande går även att inordna under variabeln ironiskt tonläge. Programmets deltagare 

svär inte bara mycket, de använde även slangord, förkortningar och till och med 

”påhittade” ord. Ett exempel på slang eller snarare ”påhittat” ord är när Josefine i en 

intervju använde sig av ett nytt ord. 

 

 

”Jag vet inte om han är en sån som skulle vakna upp med riksångest om han skulle göra 

något.” 

 

 

Det är ordet ”riksångest” som här är det intressanta att lyfta upp. Det är ett ord 

sammanslaget av två annars skilda ord, som tillsammans utgör ett nytt ord med en ny 

innebörd. Antagligen åsyftar ordet en oändlig ångest. Deltagarnas språk bestod även i 

viss mån av liknelser. När de talade om risken att bli utslagna från programmet uttryckte 

de det genom att säga ”ryka”, exempelvis ”någon ska ryka”. Under en intervju skapade 

Amanda en egen metafor. 

 

 

”[...] Jag känner mig ju jätteorolig ifall det kommer två tjejer, som det har talats om, så 

ryker jag ju som en cigarett på en gång [...]”. 

 

 

Hon använde ordet ryker i sammanhanget att bli utslagen från programmet, men 

kopplade då det till något som faktiskt ryker, i det här fallet en cigarett. Valet av 

rykande objekt, cigaretten, görs möjligtvis för att det är det som ligger henne närmast i 

tanken. Under programmets gång ser man Amanda, och alla andra medverkande för den 

delen, någon gång röka en cigarett.  

 

Trots spelets tuffa villkor ställer deltagarna upp för varandra i sorgsna tider, det 

benämner vi empati. Robin grät när han tänkte på sin avlidna mor, Lukas och Zannie 

Hahn befann sig vid bordet när det skedde och visade medlidande med honom. 
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”Lukas: Men vännen, hur är det? 

Zannie: Jag finns här, det vet du.” 

 

 

Deltagarnas relationer med varandra innebar inte bara fest och skratt, de bidrog även 

som stöttepelare för varandra. Dessa sekvenser stack ut bland alla okvädingsord och 

oanständiga konversationer. På grund av deras goda vänskaper yttrades det knappt några 

snorkiga eller nedvärderande kommentarer. Men när den nye manlige deltagaren Lukas 

checkade in sa han i en intervju något som kan uppfattas som snorkigt. 

 

 

”Tidigare år har det inte varit så klipska människor på Paradise Hotel, och jag förväntar 

mig inte att det ska vara det nu heller. Så jag hoppas jag kan höja intelligensnivån på 

hotellet ett snäpp.” 

 

 

I uttalandet dömer han ut tidigare års deltagare i Paradise Hotel och dömer även de 

aktuella deltagarna innan han träffat dem. Han påstår sig vara en av de mest intelligenta 

deltagarna i Paradise Hotel någonsin. Lukas skiljer sig väsentligt åt i språkbruket 

jämfört med de andra Paradise Hotel-deltagarna och därför betraktas han som konstig. 

 

 

 

5.2 Analys 
En konversation mellan de manliga deltagarna Zannie och Mehdi Fortas är ett tydligt 

exempel på hur Paradise Hotel-jargongen ser ut. Såhär lyder konversationen: 

 

 

”Zannie: Du är verkligen min bror. 

Mehdi: Du med bror. 

Zannie: Nä men asså du är så jävla skön, jag älskar dig så jävla mycket. 

Mehdi: Fucking älskar dig med. 

Zannie: Efter Paradise Hotel, vi kommer vara kingar överallt, alla brudar kommer ba 

(bara) *gör kyssljud*. ” 

 

 

Här är det tydligt hur det engelska språket, på olika sätt, inkorporeras i konversationer. 

Ordet ”kingar” är intressant då det engelska ordet böjs på ett svenskt grammatiskt sätt. 

Den ganska omfattande användningen av det engelska språket kan vara ett tecken på att 

det svenska språket inte räcker till för det man vill förmedla. I stället för att använda 

svenska formuleringar, så famlar man efter passande engelska ord. Man kan tala om att 

det har skett en ackulturation. Ackulturation är ett begrepp som Frau-Meigs diskuterar 

och kort beskrivet innebär det den kulturella förändring som sker i samband med att två 

olika kulturer konvergerar. I denna textanalys, och utifrån exemplet ovan, kan vi se att 

det inte bara är produktionen som är amerikanskt, utan också deltagarnas språkdräkt, 

som bär inslag från den engelska vokabulären. 

 

Amerikanisering är också något som Frau-Meigs vidrör och det innebär den effekt som 

sker i samband med att amerikanska format lanseras i Europa. Just Skandinavien är en 
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av de mest mottagliga geografiska områdena. I konversationen mellan de två manliga 

deltagarna, så används engelska och svengelska ord som ett resultat av att svenska 

språket inte räcker till. Man kan tala om en modern språkdräkt som införlivats till följt 

av den amerikanisering som brett ut sig, inte bara i medievärlden utan även i det 

svenska samhället i allmänhet. En annan förklaring till den ständigt återkommande 

användningen av engelska och svengelska uttryck bland karaktärerna skulle kunna vara 

att de har bristande kunskaper i det svenska språket. Ett exempel på detta är ett citat från 

Amanda, hon uttrycker sig såhär: 

 

 

”I’m in extas, shit vad jag är glad faktiskt, jag har ju känt mig lite i riskzon, den här 

gången I’m gonna fuck everybody!” 

 

 

Här används engelskan i hela meningar, i svordomar och i kombination med svenskan. 

Vad som är betydelsefullt att veta här är att Amanda ursprungligen är från Finland och 

är finsk medborgare. Denna blandning av engelska och svenska skulle alltså kunna vara 

ett tecken på bristande kunskap i det svenska språket, vilket även görs tydligt i den 

svenska delen av citatet som till synes är något knackig. I detta sammanhang skulle 

valet av det engelska språket kunna ses som en undanflykt från det svenska språket, 

vilket med tanke på hennes ursprung verkar logiskt. Men varför kommer det sig att 

deltagarna som kommer från Sverige (Wikipedia; Paradise Hotel Sverige - Säsong 7), 

såsom de två manliga deltagarna i exemplet ovan, också ”flyr” det svenska språket? 

Deras svenskkunskaper bör inte vara bristfälliga. Amerikaniseringen är som nämnt en 

bidragande faktor, men en mer fullständig förklaring kan vi finna med hjälp av 

Bourdieu. Deltagarnas knappa språkkunskaper kan kopplas till Bourdieus 

habitusbegrepp. Då habitus är en produkt av vår socialisation (Gripsrud) kan vi anta att 

Paradise Hotel-deltagarnas socialisationsprocess inte har inneburit ett större fokus på ett 

korrekt svenskt språkbruk. (ibid) 

 

Att förstärka känslor eller åsikter genom svordomar, görs i konversationen mellan de 

två manliga deltagarna, både på svenska och engelska. Det är svordomarna ”jävla” och 

“fucking” som här är i fokus och de används för att markera en slags ömhet för vännen. 

”Du är så jävla skön” som Zannie uttrycker sig kan låta rått. Likadant låter det i Mehdis 

kommentar “fucking älskar dig med”. Man kan emellertid peka på att svordomarna 

används i ett ”positivt”, här kärleksladdat, sammanhang. Svordomen slinker in, 

antagligen, för att ”machofiera” denna kärleksförklaring. Detta kan vara ett tecken på att 

det ligger i deltagarnas bakgrund, deras habitus, att en manlig kompisrelation inte ska 

uttryckas på ett allt för kärleksfullt vis. Deras habitus förklarar den ömsinta 

konversationens inslag av hårda uttryck. 

 

Bruket av svordomar tyder på att det gått en inflation i språket. Detta blir tydligt när 

Oliver går fram till tre kvinnliga spelare som sitter i en soffa. Han ställer frågan ”hur 

mår ni?”, svaret han får tillbaka av Josefine är ”åt helvete”. I vardagliga sammanhang är 

nog detta svar inte så vanligt. Den kvinnliga deltagaren syftar på att hon mår dåligt och 

är missnöjd över hur situationen ser ut för tillfället. Det är ett kraftfullt svar men ingen 

av deltagarna höjer på ögonbrynen, just p.g.a urvattningen av ordens betydelse. Andra 

exempel på när orden tappar i betydelse är när Robin kallar de andra för fula, och när 

Oliver använder ordet knulla, samt när Josefine, Emma och Erica talar öppet om sex på 

ett synbarligen grovt sätt. Ord som är tänkta att förolämpa eller såra, tycks idag inte vara 

lika värdeladdade, i alla fall inte i deras ”paradismiljö”.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paradise_Hotel_Sverige#S.C3.A4song_7
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Ovanstående exempel gör att programmet kan läggas i kategorin ”skamlöst format”. 

Madsen och Brinkmann anser att de TV-format som har en medvetenhet om dagens 

samhälleliga normer, samtidigt som de bryter mot dem är en promotor av skamlöshet. 

Som deltagare i Paradise Hotel tycks man inte skämmas (mer än nödvändigt) och som 

åskådare får man ta del av denna skamlöshet på flera nivåer. Skamlösheten syns när vi 

får ta del av sexkonversationer, men även genom exempelvis Amandas cigarettmetafor, 

då konsumtion av både tobak och alkohol utgör en stor del av formatet. Just dessa 

riskbeteenden är också en stor anledning till varför programmet kan kategoriseras som 

ett skamlöst format. Riskbeteenden innebär bl.a alkoholkonsumtion, cigarettrökning och 

deltagande i sexuella aktiviteter. (Mark A Flynn m.fl) Sådan konsumtion och sådana 

beteenden tyder på en viss typ av livsstil varpå detta ger oss en insikt i deltagarnas 

smak. Uppenbarligen finner de njutning av att delta i det intima och i tobak- och 

alkoholkonsumtion och ser därför inga problem med att bli förknippade med det. De gör 

det, trots allt, på nationell TV. Bourdieu menar att smaken har en koppling till den plats 

i sociala hierarkin man har. (Gripsrud) Just riskbeteenden, anser Robert Eriksson och 

Jenny Torssander, har en viss betydelse gällande vilken klasstatus man har. De har 

kommit fram till att den som har svag hälsa och ägnar sig åt exempelvis rökning eller 

har dåliga alkoholvanor, har svårare att göra karriär och därmed reproducerar personen 

sin (lägre) klassposition (Edling & Liljeros) 

 

Slang är även en del av Paradise Hotel-kontexten. Konversationen mellan de två 

manliga deltagarna, innefattar ett antal slanguttryck. Termen ”bror” är ett av dem. Ordet 

innebär inte att de är biologiska bröder, de använder istället ordet som en 

relationsmarkör. De menar att de är så nära vänner så de skulle kunna vara syskon. 

Konversationen är även intressant på andra plan. Småord som ”asså” (slang för alltså) 

och ”ba” (slang för ”bara”), som förekommer i konversationen är ord som även är 

ständigt återkommande under avsnittets gång. Alla dessa slanguttryck, för att inte heller 

glömma Josefines påhittade ord ”riskångest”, utgör en del av samtalsjargongen. Enligt 

De Swaan växer språk fram ur själva bruket. Det är något som skapas när människor 

talar med varandra, hör från varandra, skriver med varandra och så vidare. Inom en 

språkgemenskap lär människor sig språk av varandra. Ibland lär man sig nya ord 

samtidigt som man glömmer bort gamla. De Swaan menar även att det finns lokala 

varianter av ett och samma språk. Orten påverkar hur vi pratar, men våra sociala 

positioner i samhället är också en faktor. Han skriver även att i många västerländska 

länder uppstår nya sociolekter p.g.a invandringen. Invandrarna använder sig av klanger, 

ord och satsbyggnader från sina modersmål och kombinerar det med språket i det nya 

landet. Även på detta vis skapas nya ord och ett nytt språk. (De Swaan) En förklaring 

till Paradise Hotel-deltagarnas breda användning av slang och påhittade ord kan 

förklaras utifrån just detta. De kommer från olika orter och där innehar de en viss social 

position som påverkar deras språk. Detta språk tar de sedan med sig till Mexiko, och när 

det kombineras med alla andra deltagares sätt att prata, bildas en Paradise Hotel-

samtalsjargong. Det skamlösa språkbruket och beteendet kan kopplas till Bourdieus 

habitus- och livsstilsbegrepp. Att svära samt konversera och bete sig på ett skamlöst vis 

är något som deltagarna enligt Bourdieu bär med sig från sin bakgrund och sina 

erfarenheter. De Swaan, med sitt argument att orten samt våra sociala positioner i 

samhället påverkar språkbruket, skulle säkerligen hålla med Bourdieu i hans 

resonemang. Med Robert Eriksson och Torssanders argument gällande att riskbeteenden 

innebär en lägre klassposition, samt efter att ha applicerat Bourdieus habitus- och 

kapitalbegrepp på Paradise Hotel-deltagarnas risiga svenska, kan vi konstatera att 

Paradise Hotel är att betrakta som ett TV-format, vilket ingår i det som kallas för ”dirty 

category”. Paradise Hotels deltagare fostrar antagligen en språkanvändning som bärs 
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vidare, utanför tv-soffan av publiken. Hur deltagarna pratar och beter sig kan mycket 

väl,enligt receptionsforskningen, fångas upp av TV-tittarna och en jargong à la Paradise 

Hotel kan därav komma att ta form ute i samhället. Det är något vi ska försöka ta reda 

på i de nästkommande avsnitten. 

 

 

 

 

5.3 Sammanfattning, avsnitt 1 
 

 Paradise Hotel-samtalsjargongen bestod mestadels av engelska och svengelska 

uttryck, okvädingsord, sexkonversationer och slang.  

 

 Engelska och svengelska ord tyder på en amerikanisering av formatet samt 

bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Det sistnämnda betraktas enligt 

Bourdieu som ett resultat av en socialisationsprocess utan större fokus på 

svenska ordlistan och ett lågt kulturellt kapital. 

 

 Användningen av okvädingsord tyder på att det gått inflation i språkbruket. 

 

 Konsumtionen av alkohol och tobak, samt deltagandet i sexuella konversationer 

och aktiviteter, placerar Paradise Hotel under kategorin ”skamlöst format”. 

Denna konsumtion och dessa beteenden anser Bourdieu härstamma från 

Paradise Hotel-deltagarnas livsstil och smak. 

 

 Användningen av slang grundar sig enligt Bourdieu i deltagarnas habitus. Enligt 

De Swaan befinner de sig inom en språkgemenskap som skapats utifrån deras 

bakgrund. 

 

 Paradise Hotel ingår i en så kallad ”dirty category”, d.v.s en lågstatusgenre. 
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5.4 Avsnitt 2 

På vilket sätt tar Twitter-användarna i bruk plattformen Twitter för att 

kommunicera reality-TV? 
 

Det du ser ovan i avsnitt 1 (och nedan i avsnitt 2) var i begynnelsen kvalitativt ställda 

frågor (åt främst vårt Twitter-material) som mynnade ut i olika skrivsätt. Detta är ett sätt 

för oss att strukturera vår empiri. Efter att ha tittat i Twitter-flödet och frågat oss vilka 

språkhandlingar som begås, kunde vi begränsa innehållet till de språkteman som var 

utmärkande i Twitter-flödet. TV-programmet vägleds av samma skriv(tales)sätt, för att 

skapa en ordning i avsnitten (avsnitt 1, avsnitt 2). Olika språkhandlingar som vi 

inledningsvis letade efter kunde exempelvis vara tilltal, uppmaningar, beröm och frågor 

eller ifrågasättanden. Frågorna som vi ställde till vårt material genererade en bild av en 

viss jargong. Vi utgår från våra teman och de olika sätten att skriva på och därefter 

serverar vi anekdotiska exempel. Vi refererar ibland till TV-programmet i detta avsnitt 

för att enklare kunna ge mening åt Twitter-inläggen. (Ekström & Larsson). 

 

Vid blicken av Twitter-flödets innehåll samt karaktären på Twitter-inläggen så visade 

det sig att vissa sätt att kommentera Paradise Hotel klart dominerade framför andra. De 

olika sätten att uttrycka sig beskrivs mer detaljerat nedan i tre delar. Indelningen görs på 

basis av känsloyttringar, språkdräkt och Internet samt intetsägande eller obegripliga 

Twitter-inlägg.  

 

 
5.4.1 Uttryck 

Resultatet gav vid handen att ironi och empati var mycket vanliga uttryck i Twitter-

inläggen. Ironi och sarkasm tycks vara de verktyg som många använder sig av när de 

vill lämna en kommentar till rent galenskap eller andra svårförklarade händelser i 

Paradise Hotel. Det kan till exempel skönjas i inlägg som:   

 

 

 
 

Oliver är inte vassaste kniven i besticklådan, kan man utläsa från Twitter-inlägget. 

Citaten har hämtats från när han kommenterar den nyanlända deltagaren Lukas 

vokabulär. Noterbart är just hur slarvig Twitter-inläggets struktur är med ett citat 

inledningsvis, följt av adressat, därefter en egen respons på citatet och därtill en tagg. 

Efter detta återges ytterligare ett citat, som ju är en påföljd av det som Oliver säger 

inledningsvis. Twitter-inlägget ovan kan hjälpa oss att förstå något om premisserna för 

hur inlägg produceras på Twitter. När man twittrar i realtid så gäller det att man laddar 

sina Twitter-inlägg ordentligt med mening, p.g.a mediets teckenbegränsning. Dessutom 

ska textproduktionen gå med ljusets hastighet. Problemet som kan uppstå är då att 

inläggen, som laddas med käcka (och inte helt sällan rent fräcka) budskap, ibland 

struktureras så illa att de näst intill blir oläsliga. Kanske är det så att denna jargong är 

svårförståelig för den som ser detta utifrån (till exempel av oss som studerar detta och 

som sällan skriver på Twitter), men mer lättfattlig för dem som skriver inlägg mer 

frekvent på Twitter.      
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Tydligt är också att Twitter-användarna gärna läxar upp eller hånar deltagarna i Paradise 

Hotel. Detta är tydligt i Twitter-inlägg så som ”Platon, inte Pluton”. Den nye, 

anspråksfulle, deltagaren Lukas fadäs blir en enkel måltavla för prickskyttarna på 

Twitter. Ju mer ambition och pretentioner en deltagare har, desto mer tycks individerna 

på Twitter ladda sina ordvapen. Den deltagare som sticker ut från mängden ska sänkas 

direkt och man tvekar inte till att försöka omyndigförklara dessa individer:  

 

 
 

 

En annan kommenterar nye deltagarens bröstvårtor med: 

 

 

 
 

 

Empati och ömkande yttrar sig i inlägg som liknar följande; ”moooooooooos <3”. Det 

är mycket möjligt att det analyserade avsnittets inslag av sorg och gråtande skapade en 

icke representativ bild av twittrande om Paradise Hotel. Hade Robin emellertid inte sörjt 

sin avlidna mamma, så hade kanske Twitter-användarna (oftast kvinnliga) förbarmat sig 

över någon annan deltagare. Klart står i alla fall att deltagaren Robin engagerar Twitter-

användarna, då även andra utspel han gör kommenteras. Få Twitter-användare tycks 

ogilla honom. Kanske har hans mjuka och naiva framtoning med detta att göra. En 

Twitter-användare skriver: 

 

 
 

Noterbart är att man antingen kan placera snabel-a ( @ ) eller hashtag ( # ) framför 

namnet på personen man kommenterar. Väljer man förstnämnda sätt så hamnar Twitter-

inlägget i den adresserade personens Twitter-profil. Sistnämnda hamnar i ett annat 

Twitter-flöde, i detta fallet i ett Twitter-flöde om deltagaren Robin. Huruvida dessa 

skilda sätt att åberopa en person har någon verklig signifikans är oklart. Det kan vara så 

att det finns en okunskap om Twitters olika verktyg bland vissa av skribenterna, som får 

till följd att Twitter-inläggen struktureras litet slarvigt. Trevande, är nog nyckelordet för 

Twitter-användarnas försök att använda plattformen. 

 
5.4.2 Internetspråket 

Svordomar och okvädingsord gör sig synliga till viss mån. ”Fyfan”, ”jävlar”, ”helvete”, 

”tuttvårtor” och andra mindre vanliga ord vävs in i meningar, antagligen för att krydda 

budskapet litet extra. Svordomen ses knappast som ett kraftfullt vapen gentemot 

meningsmotståndare, utan en trivialiserad form av markering för att styrka Twitter-
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inläggets budskap något. I relation till hur Paradise Hotel-deltagarna för sig 

språkmässigt, användes svordomar i Twitter-flödet i en relativt blygsam skala. Vad som 

gick att uttyda var att det de manliga Twitter-användarna skriver något mer krasst och 

sakligt än de kvinnliga. Exempel på de olika sätten att skriva följer nedan: 

 

 
 

 
 

Båda kommenterar den nye, ovälkomne, deltagarens ankomst på olika sätt. Första 

citatet är ett krasst konstaterande. Att låta Lukas ingå i Paradise Hotel-konceptet var att 

begå en blunder, enligt den manlige Twitter-användaren som (humoristiskt) upplyser 

om att den castingansvarige har fått lämna sitt arbete. Den kvinnliga Twitter-användaren 

går ett steg längre och vill förmedla det fysiska obehag som hon upplever. Lukas 

personlighet sticker ut i mängden, antagligen på grund av hans dansstil, ordval och 

spelstrategier.  

 

Förkortningar och slang hör till Internet-språk (Holt) och därför är det ingen större 

överraskning att det går att finna ord så som 'hypar' (av engelskans hype), 'asså', 'impad' 

eller 'kombo' i Twitter-inläggen. Inte sällan bildas slangord av engelska ord, antagligen 

då det språket dominerar underhållningsmaterialet på Internet (allmänt bekanta 

akronymer från engelskan är exempelvis LOL, ROFL och FYI). Något som också görs 

på Twitter är att man sätter samman ord av engelska och svenska språket. Påhittade ord, 

som även redovisades om i avsnitt 1, fanns i Twitter-flödet om än i ytterst liten skala. 

Ordet ”tuttvårtor” var en ny formulering. Utöver detta ord syntes emellertid inga fler 

uppenbart hemmasnickrade ord.  

 

Liknelser förekom mestadels då många citerade eller gjorde omformuleringar av 

deltagarnas filosofiska resonemang. Programdeltagaren Ericas slutsats att en människa 

är en frukt var en vanlig formulering som åberopades och hånades. Twitter-användarna 

extrapolerar och förvrider gärna citat från Paradise Hotel. Ericas slutsats om att 

människor är frukter är ett tydligt exempel på det: 

 

 
 

Twitter-användarna skulle nog inte betrakta sig som svältfödda på material att använda 

sig av för att häckla, ifrågasätta, ömka och så vidare.  

 

Något som ger en ledtråd kring nätverk och allianser som bildas i Twitter-flödena är 

huruvida Twitter-användarna enbart håller sig till en tagg eller om de lägger till flera. 

Ett exempel är taggen #backamos, som de mer ”smöriga” inläggen om Robin brukar 



  
 

26 

markeras med, utöver #ParadiseHotelSE. Det kan nog betraktas som ett mode i sig att 

lägga till flera och inte enbart markera Twitter-inlägget med den obligatoriska taggen. 

Utöver att det är en indikator på om man rör sig i flera kretsar så kan ”taggandet” nog 

vara lite av en sport. Några som lagts till i inläggen är: #ketchup, #Expressen, #styrka 

och #kärlektillmos. Man skulle kunna betrakta sistnämnda som ett försök att samla fler 

Robin-sympatisörer under just denna tagg. Att vara tagg-producent är säkerligen en 

drivkraft som sporrar en del av Twitter-användarna. Tanken på att ha skapat ett 

parallellt nätverk, som befolkas av ivriga sympatisörer, betraktas antagligen som en 

bedrift. (Lindgren m.fl.) 

 

Användningen av olika taggar kan antas vara ett slags ställningstagande. De Paradise 

Hotel-följare som anser sig tillhöra ett visst läger, av en viss klick i publiken, kan utöka 

med en tagg (en markör som anger vem man hejar på osv.) eller flera. #ketchup eller 

#styrka ska nog emellertid betraktas som just bara kreativa sätt att etikettera Twitter-

inläggen. De kan sätta pricken över i:et, då de exempelvis står i bjärt kontrast till- eller 

ringar in det man nyss konstaterat. Exempel: 

 

 
 

 

Skriver man #PumpaDumpa i stället för pumpa dumpa, så drar man sannolikt till sig fler 

blickar. Av den något magstarka formuleringen att döma, påminns man också om vikten 

av att skriva koncist och käckt på en och samma gång.  

 

Att man skriver på dialekt var vid närmare undersökning inget framträdande drag i 

Twitter-inläggen. Slang och svengelska är långt mer använt än att man skriver talspråk 

på sin egna, exempelvis skånska, dialekt. Man hakar heller inte upp sig så mycket på 

spelarnas olika dialekter, som täcker in flera delar av vårt avlånga rike. En Twitter-

användare, som man nog kan anta har -08 i sitt telefonnummer, kommenterar emellertid 

den nye Paradise Hotel-deltagaren Lukas med: 

 

 
 

 
5.4.3 Inlägg med svårtydda budskap 

Relativt många inlägg var i våra ögon intetsägande. Inläggen behövde dock inte vara 

språkligt omöjliga, utan kunde lika gärna vara väl formulerade meningar. Kunde 

meningarna inte tydligt kopplas till handlingen eller någon av Paradise Hotel-deltagarna 

så blev de för oss svårtydda och följaktligen konstaterades de som intetsägande. 

Exempel på det är: 
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Det är oklart vad ovanstående Twitter-användare kommenterar i programmet. Man 

skulle kunna tolka det som att hon skriver till den mer inbitna klicken av Paradise 

Hotel-fansen, då det var svårtytt vilken del i det analyserade avsnittet som hon 

kommenterade. Om så vore fallet, kan det konstateras att man skriver en hel del till de 

som är ”införstådda” (Paradise Hotel-nördarna). Noterbart i exemplet ovan är också att 

man lagt till en extra tagg. Twitter-användaren skriver till en specifik grupp (in-

gruppen) och lägger antagligen till en form av livsstilsmarkör som 'Relationship goals' 

(relationsmål) kan anses vara. Just termen relationship goals används i dag flitigt på 

Internet, ofta i humoristiska sammanhang. (Psykologifabriken) (fender101) Andra 

Twitter-inlägg som var svåra att tolka kunde vara exempelvis olika intressen 

(organisationer), som lade till taggen för att locka Twitter-användare till att följa dem 

o.s.v. 

 

 

 

5.5 Analys 
Sedan Twitter lanserades (för tio år sedan) har plattformen stadigt ökat i antalet 

medlemmar såväl som i samhällelig betydelse. Mediet befolkas av affärssinnade, 

politiker, lobby-grupper, kändisar och vanliga människor, ibland nedsättande refererade 

till som 'Nisse i Hökarängen'.  

 

Privatpersoner skriver slagfärdigt om sig själva, men de kommenterar också till 

exempel politik och underhållning på Twitter. Enligt konceptet webb 2.0 har människor 

gått från att enbart konsumera innehåll på Internet till att också producera eget 

medieinnehåll. Detta blir tydligt när man betraktar utvecklingen och den snabba 

tillväxttakten av sociala medier och liknande plattformar, ämnade för halvoffentlig 

medieproduktion. Ofta konsumerar man medieinnehåll liknande det man själv skapar. 

På så sätt bildas nätverk för skilda intressen som kan utökas eller inskränkas. (Mirrlees) 

 

Personerna som både producerar och konsumerar medieinnehåll på Internet kallas 

ibland för prosumenter (termen är en sammanslagning av orden producent och 

konsument). Twitter-användarna som kommenterar Paradise Hotel under taggen 

#ParadiseHotelSE kan anses vara så kallade prosumenter, då de både skriver och tar del 

av andras texter (samt konsumerar ett TV-program). (ibid) 

 

Sett ur en historisk synvinkel så är fenomenet sociala medier nytt och forskningen på 

området saknar tillfredsställande svar på vad människor gör på plattformar så som 

Twitter samt vilken funktion Twitter-användningen fyller i deras liv. Ser man 

exempelvis, isolerat, på användningen av tagg, så tyder detta enligt Jones på en slags 

mobilisering. För att aktiviteten under taggen ska kunna betraktas som en reell social 
gemenskap måste tre faktorer uppnå en viss nivå och kunna bevisas vara beständiga. 

Faktorerna är interaktivitet, ett visst antal användare som tar del av och skapar innehåll 



  
 

28 

samt att dessa användare återkommer till taggen rutinmässigt. Först därefter kan man 

avgöra om detta är en så kallad virtuell bosättning. (Lindgren m.fl) 

 

Det finns en hel myriad av begrepp och teorier om det nya medielandskapet som sådant 

samt dess effekt på människor. Teorin om hyperrealism visar att Internet kan ha en 

verkligt stor inverkan på individer. Nätanvändarna kan anses befinna sig i en så kallad 

hyperrealitet, som betecknar när något är så verkligt att det närmast är oskiljbart från 

verkligheten. Baudrillard ansåg att det postmoderna samhället erbjuder ett Internet-

baserat utbud som är mycket autentiskt till sin natur. Internetanvändare organiserar sig i 

nätverk, så som #ParadiseHotelSE och knyter an till dem med samma intresse och som 

vistas på mötesplatsen rutinmässigt. Inom webb 2.0-teorin ingår att människor 

organiserar sig i allt högre utsträckning utifrån individuell smak och livsföring på 

Internet. En diskussion om Paradise Hotel på ett av TV-programmets olika kanaler är 

antagligen mer tillfredsställande, för vissa individer, än en diskussion i TV-soffan med 

de mindre brydda familjemedlemmarna, eller runt fikabordet med arbetskollegorna. 

Man tillåts helt enkelt att leva ut mer på Internet-baserade nätverk, där man kan skriva 

tillsammans med likasinnade. Därmed kan den parasociala interaktionen i viss mån vara 

överlägsen den verklighetsbaserade interpersonella kommunikationen. (Mirrlees)  

 

Jenkins argumenterar för att en så kallad deltagarkultur har skapats efter att 

mediebranchens monopol på informationsspridningen har satts ur spel. Historiskt har 

information gått från en agent till flera agenter. I dag går informationen, på grund av 

Internets framväxt och utveckling, från flera agenter till flera andra agenter. Jenkins 

anser vidare att deltagarkulturen är en produkt av så kallad mediekonvergens (ung. 

likriktning och fusionering av medieformer) samt kollektiv intelligens (ung. att 

användare skapar medieinnehåll). (Lindgren m.fl) 

 

När vi nu har redogjort för hur Twitters premisser kan tänkas mobilisera Twitter-

användare ska vi försöka återkoppla mer konkret till skörden av vår analysmodell, som 

redovisades tidigare i avsnitt 2.  

 

Av Twitter-flödenas språkliga innehåll att döma kan snabbt fastslås att individerna 

samlats kring ett gemensamt intresse, då de skriver under taggen ParadiseHotelSE 

(gemener fungerar också). Att vissa lägger till fler taggar är i detta sammanhang 

sekundärt. Poängen är att de har ett gemensamt intresse. Den språkliga koden utvecklas 

på grundval av detta intresse. (Bernstein) 

 

Twitter-användarna verkar kunna TV-programmet Paradise Hotel Sverige utan- och 

innantill. Den språkliga koden utvecklas av och för dem som älskar att följa TV-

programmet samt att skriva på plattformen Twitter. Som nämndes tidigare var en 

ansenlig mängd av Twitter-inläggen obegripliga (intetsägande) för oss. Kanske var en 

del av inläggen reellt obegripliga, men konsulterar man Bernsteins teori om enkel 

(begränsad) samt utvecklad kod så finns det logiska förklaringar till de språkhandlingar 

som för den oinvigda kan låta eller se ut som rena grekiskan. I ett socialt sällskap 

tenderar ett språkbruk att växa fram som är logiskt för just dem som ingår i sällskapet. 

(Bernstein) Den begränsade koden utvecklas när man delar kunskaper om ett 

gemensamt objekt, i detta fallet Paradise Hotel. Språket som uppstår Twitter-

användarna emellan skapar samhörighetskänsla och kamratskap. Vanligen handlar den 

enkla koden om familjers eller vänners särpräglade språk, men begreppet kan även 

appliceras på språket som äger rum på så kallade virtuella bosättningar, d.v.s på 

webbplatser där man samlas kring gemensamma frågor. Bernstein ansåg att ingen kod 
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nödvändigtvis var bättre än någon annan, men han menade att det fanns en samhällelig 

hierarki för vad som är att betrakta som fult eller fint språkbruk. Paradise Hotel-

språkbruket och jargongen under Twitter-taggen är sannolikt att betrakta som fult, 

folkligt eller rent av barbariskt. För det första har plattformen (Twitter) ett begränsat 

teckenutrymme vilket stimulerar bruket av korta, enkla formuleringar och för det andra 

så har reality TV-genren inte något gott rykte om sig. Ofta avfärdas realityformatet som 

billigt, utstuderat, skamlöst och som en konserverande kraft för könsstereotyper, 

rasföreställningar och så vidare. (Dominguez) (Bernstein) 

 

Med hänvisning till Bernsteins klassificering av den lågutbildade arbetarklassen som är 

begränsade till bruket av den enkla koden samt medelklassen, som kan använda både 

enkel och utvecklad kod, kan vi ännu inte helt avgöra huruvida Twitter-användarna 

delar språkdräkt med de tillhörande de lägre stående klasserna. Vi vet att de som tittar 

på reality-TV passivt hemma i TV-soffan, tenderar att tillhöra de lägre 

samhällsklasserna. (Gripsrud) Däremot är den klick som är aktiv på Twitter tämligen 

odefinierad. Twitter-användarna skulle, mot bakgrund av Bernsteins idéer om språk och 

medelklassens bruk av både enkel och begränsad kod, kunna tillhöra medelklassen men 

välja att skriva enligt den enkla kodens regler. En aspekt värd att belysa är att det skulle 

kunna vara så att den utvecklade koden helt enkelt inte passar in i Twitter-formatet, med 

teckenbegränsningen (maximalt 140 tecken) i åtanke. Den utvecklade koden innebär att 

man skriver längre meningar och att man inte utgår ifrån att de andra i nätverket är 

invigda i det som man vill lämna en kommentera till. Det går att finna inlägg som 

stilistiskt är ganska utförligt formulerade, men det är oundvikligen så att merparten av 

Twitter-inläggen är starkt kontextbundna och att de präglas av en viss språklig särart.  

 

Den syrliga attityden är genomgående i Twitter-inläggen, parallellt med det ömmande 

eller “mammiga” uttrycket. Tillsammans med vetskapen om att slang, svordomar och 

grepp så som att skräddarsydda taggar tilläggs, signalerar detta en klassisk 

internetjargong i vilken cynism, råhet, samt extrema känsloyttringar ergo rena frier eller 

explicit hat samlas under denna tagg. (Holt) Det är inte vanligt att man skriver menlöst i 

betydelsen att man saknar ett egentligt budskap. De intetsägande inläggen är förvisso ett 

motargument till detta påstående, dock är de antagligen fyllda med någon typ av 

budskap, dolt för den profana Twitter-användaren.  

 

Det dialektala skrivsättets uppgift var att säga oss något om huruvida det skrivs 

diversifierat och om man på något sätt uppmärksammar Paradise Hotel-deltagarnas 

olika lokalspråk (t.ex. Amandas finsksvenska dialekt). Vi kunde emellertid inte se 

någon distinkt uppdelning på basis av dialekt. Troligtvis gör den virtuella mötesplatsen 

sitt till att man inte skriver exklusivt för (eller om) exempelvis stockholmare, skåningar 

eller norrlänningar. Man samlas under en gemensam språkdräkt och det verkar vara 

långt mer angeläget att låna in engelska termer när det egna svenska ordförrådet (i 

stället för att exempelvis tillgå mer dialektala formuleringar) inte räcker till för att 

beskriva handlingen i Paradise Hotel. Engelska ord som används i svenska meningar är 

bl.a ”baby”, ”douchbag” samt ”nice” och dessa formuleringar gjorde sig synliga relativt 

ofta. De verkar ses som mer eller mindre tillhörande den svenska vokabulären. Just för 

att dialekt var så svårt att spåra, kunde vi inte heller gå vidare och konstatera huruvida 

man, i större omfattning, relaterade till deltagare på basis av deras ursprung. (Lindgren 

m.fl) 
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5.6 Sammanfattning, avsnitt 2 
 

 I Twitter-jargongen är ironiska inlägg, empatiska inlägg samt hånande och 

uppläxande inlägg riktade åt Paradise Hotel-deltagarna mest synliga. 

 

 Twitter-brukarnas olika användningar av taggar tyder på mindre grupperingar 

och allianser inom Twitter-flödet. Det används även som ett kreativa sätt för att 

etikettera sitt Twitter-inlägg. 

 

 Det förekom inlägg som enbart kan förstås av ”införstådda”, de inbitna Paradise 

Hotel-tittarna. 

 

 Enligt teorin om webb 2.0 organiserar idag människor sig i högre utsträckning 

utifrån personlig smak, vilket har lett till att diskussioner om TV-program, 

Paradise Hotel, gör sig bättre på Twitter med andra likasinnade. 

 

 Enligt Bernstein är inte den ena koden bättre än den andra. Utifrån hans 

resonemang hävdar vi att Twitter-användarna tillhör någon form av medelklass, 

men de väljer att skriva enligt den enkla kodens regler. Twitters utformning, 

dess teckenbegräsning, är en anledning till detta. 

 

 En klassisk Internet-jargong visar sig i Twitter-flödet. Ett rått samt ömsint 

tonläge samlas under samma tagg tillsammans med slang och svordomar.  
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5.7 Avsnitt 3 

Hur relaterar Twitter-användarna till samt skapar mening åt Paradise Hotel-

jargongen språkmässigt? 
                                                                                                    

Nu när händelser och inslag ur TV-programmet och Twitter-flödet har beskrivits, så har 

vi för avsikt att sammanföra de båda och gå igenom de sätt som dessa prosumenter 

förhandlar med TV-programmet Paradise Hotel Sverige. För att skapa en god grund att 

stå på och ha en riktlinje använder vi oss av Stuart Halls idéer om tolkningspositioner 

vid avkodning av budskap som sänds ut i medier. De tre positionerna är dominerad, 

oppositionell, samt förhandlande. Vi har för skojs skull valt att omvandla de tre 

positionerna till typifieringar. Vi har ”Lättlurade Love” (dominerad position), som 

sväljer TV-formatens handlingar med hull och hår, ergo läser hen av programtexten så 

som den är avsedd att avläsas. ”Motsträviga Morgan” (oppositionell position), sedan, 

intar den oppositionella positionen inför Paradise Hotel. ”Tveksamma Toni” 

(förhandlande position) hamnar någonstans mitt emellan de redan nämnda, hen vänder 

sig delvis emot den prefererade läsningen av Paradise Hotel.(McQuail 1997) 

 

Som beskrevs i förra avsnittet präglades Twitter-inläggen om TV-programmet av ironi, 

sarkasm och empati. De förstnämnda två skrivsätten skulle kunna kopplas samman med 

en svalare attityd eller också en helt avståndstagande attityd gentemot TV-programmets 

kultur. Man kan också tänka sig att dessa inlägg i viss mån utgör så kallad ”tough love” 

(en slags kärleksfull kritik). En av Twitter-användarna gjorde över tjugo inlägg (av 

totalt 212). Han har en resonerande, men insinuant ton och han experimenterar med 

taggning och idéer överlag. Dessutom är han man, vilket många av de andra som 

twittrar mer frekvent inte är.  

 

 
 

 

@Lannister skulle kunna inta rollen som Tveksamma Toni, då han uppenbarligen sätter 

sig över alla galenskaper som sker, men ändå håller hårt i “skötebarnet” och förhandlar 

intensivt med innebörden av olika händelser i Paradise Hotel. Inlägget från Lannister, 

som även användes i avsnitt 2, fungerar som ett bra exempel för att visa hur de Twitter-

användare vilka intar positionen som Tveksamma Toni uttrycker sig språkmässigt. De 

har ett ironiskt tonläge mot programdeltagarna, och i viss mån till formatet, men det 

görs med ett mer formellt språkbruk. Inlägget är korrekt skrivet vad gäller stavning och 

struktur. Det är dessutom få okvädingsord, slang eller svengelska uttryck. Inlägget ger 

även exempel på det vi nämnde ovan, deras kreativa användning av taggar på Twitter.  

 

Empati, däremot, var de Twitter-inlägg som var uppenbart välmenande, kanske något 

humoristiskt laddade, men även rena frierier. Twitter-inläggen som tydligt var 

empatiska kan anses gå hand i hand med den dominerade avkodningen (Lättlurade 

Love), då man i de inläggen uppvisar en avsaknad på cynism och i stället en tendens till 

starka känslor. En aspekt som säkert kan bidra till ett frekvent twittrande (snällt sådant) 

är att två Paradise Hotel-deltagare under kvällen satt inloggade på Twitter och tog emot 

många (huvudsakligen kärleksfulla) budskap från olika Twitter-användare. 
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Flera av Paradise Hotel-deltagarna har Twitter-konton, men under just detta avsnitt var 

Robin och Mehdi aktiva på Twitter. I programavsnittet framgår det att Robin är ganska 

lugn, trygg och känslig, medan Mehdi är mer äventyrlig, strategisk och en festprisse. 

Det genererades antagligen en oproportionerligt stor mängd kärleksfulla kommentarer 

riktade mot Robin när detta avsnitt sändes. Många av de som kommenterade hans sorg 

uppvisade ett stort engagemang för dels deltagaren Robin, dels gentemot TV-

programmet i sig. 

 

 
 

Här finner vi alltså en ansenlig mängd Twitter-användare som kan antas vara Lättlurade 

Love. Att händelser i programmet kan vara riggade och ha klippts ihop på ett bedrägligt 

sätt, verkar nästan gå dessa (oftast kvinnor) förbi. Åtminstone kan man inte skönja 

någon reell misstro riktad mot TV-programmet i deras naiva och kärleksfulla Twitter-

inlägg. De empatiskt skrivna Twitter-inläggen är ganska eklektiska till sin karaktär. 

Samma formuleringar, med liten variation, rapas upp gång efter annan.  

 

 
 

Här kan vi se att språkbruket för de som intar positionen för Lättlurade Love inte är på 

den formella nivå som Tveksamma Toni är. Det är simplare meningsbyggnader och mer 

talspråk. Twitter-inläggen ser mer ut som rena utrop än som fullständiga meningar. Vi 

kan även i inläggen finna engelska uttryck samt svordomor. De använder bara 

ParadiseHotelSE-taggen samt har med figurer, i detta fall hjärtan, i sina inlägg. Här kan 

man lyfta in tanken om den begränsade koden som blir evident då Twitter-användarna 

uppenbarligen skriver, ofta lakoniskt, till andra som är mycket insatta (främst till Robin-

fansen). Antagligen fyller det en funktion för Twitter-användarna att kommentera 

samma företeelse, på samma sätt, upprepade gånger. Man skapar då effektivt en 

konsensus kring att Robin och hans problem närmast är att betrakta som en slags helig 

ko.  
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Det förekommer inga direkta personangrepp mot Robin i Twitter-flödet, så som det kan 

göra mot andra Paradise Hotel-deltagare. Nye deltagaren Lukas eller Mehdi (som 

nämndes ovan) tycks vara hett villebråd. Lukas kommer in med ambitioner om att höja 

intelligensnivån, bli sitt bästa jag och sprida bättre idéer bland Paradise Hotel-deltagarna 

(han klassificerar sig exempelvis som en meterosexuell man, som gillar att kyssas med 

män).  

 

 
 

Detta budskap faller inte i god jord hos Twitter-användarna, såväl som Paradise Hotel-

deltagarna, som manar till att han omgående ska sätta sig ned i båten. Ett exempel, på 

uttalanden mot Lukas deltagande, är när Oliver säger: ”[…] Den nya killen, han är 

jävligt konstig asså [...]”. På Twitter kommenteras omedelbart varje felsägning eller 

tveksam handling från Lukas sida, på ett ironiskt och insinuant sätt. Samma exempel 

som användes i avsnitt 2, angående uppläxande inlägg mot Lukas, kan även användas 

här. Inlägget löd: ”Platon, inte Pluton”. Mehdi framstår likt Lukas också som ganska 

arrogant och pretentiös. Bland annat säger han att han önskar att bli arkitekt och att han 

är duktig på att rappa.  
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Frågan är huruvida de krassa kommentarer som Twitter fylls av är verkligt 

oppositionella à la Motsträviga Morgan. Om så vore fallet så skulle Twitter-användarna 

nog, i enlighet med Halls beskrivning av den oppositionella läsningen, ifrågasätta 

formatet mer som sådant och den idétradition som det är en del av. (McQuail 1997) I 

stället producerar man syrliga och ironiska texter för att på så sätt vara en del i matchen. 

Forumet tycks mest bestå av klungor som vill skriva slagfärdigt och nydanande och av 

de som vill visa sin uppskattning för programmet.  

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna konstatera att, det är Tveksamma Toni, med 

Lättlurade Love som sällskap, som ägnar mest tid bakom tangentbordet när Paradise 

Hotel sänds. TV-formatet som sådant accepteras (bara i viss grad av Tveksamma Toni 

dock) och de uttrycker gärna, positiva såväl som negativa, åsikter om Paradise Hotel-

deltagarna. Men en essentiell aspekt att belysa i relationen mellan text och publik är att 

text präglas av polysemi. Det betyder att texten (Paradise Hotel) kan tolkas fritt och 

varierat beroende av en rad olika faktorer. Text avkodas (av individen) genom en lins 

bestående av attityder, åsikter, kulturella kunskaper och identitet. (ibid) Det är alltså en 

omöjlighet att servera helt korrekta svar på hur människor ger mening åt text, då det är 

så invävt i deras egen person och inställning till världen. Däremot kan vi avläsa 

tendenser i Twitter-flödet och försöka framföra det som vi anser vara av värde.      

          

Rent språkligt kan vi konstatera att Twitter-användarna ibland är lika ordfattiga som de i 

TV-programmet. Utifrån Zannie och Mehdis konversation kom vi i avsnitt 1 fram till att 

Paradise Hotel-deltagarna hade gynnats av en svenskalektion eller två. Engelska, 

svengelska och slang tar stor plats i konversationen. Dessutom kan Zannie inte ens finna 

ord till att avsluta sin mening, han väljer istället att föra fram sitt budskap genom en 

ljudeffekt. Paradise Hotel är ett amerikanskt format som skarvats lite i kanterna för att 

bli mer svenskt och passa den svenska publiken. Om engelska termer vävs in i 

meningar, så är det kanske därför ingen överraskning. Men, sätter vi Zannie och Mehdis 

konversation vid sidan om Twitter-inlägget nedan, som även togs upp i början av avsnitt 

2, går det att se vissa likheter. För att friska upp minnet såg inlägget ut såhär: 

 

 

 
 

I avsnitt 2 pekade vi på inläggets dåliga struktur. Som nämnt är det svårt att skilja på 

vad som är citat och vad som är Twitter-brukarens egna formulering. Budskapet är, 

precis som Zannies i killarnas konversation, oklart. Ytterligare likhet mellan Paradise 

Hotel-deltagarna och Twitter-användarna är användningen av slang samt påhittade ord, 

det sistnämnda enbart i viss mån dock. Man experimenterar och uppfinner nya termer 

varefter. Ordet riksångest var ett intressant fynd i analysen av TV-programmet. Det 

sades av Josefin när hon resonerade kring känslan av att vakna upp efter en sexakt med 
stark ängslan och ånger. Riktigt så nyskapande är man kanske inte i Twitter-flödet, men 
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benämningen ”tuttvårtor” var ett liknande fynd från Twitter-flödet. Detta kan bero på en 

sorts identifikation med formatet, d.v.s att man blir ”smittad” av Paradise Hotel-

jargongen.  

 

Twitter-användarnas bruk av slangord kan dock också vara ett resultat av Twitter som 

medium. De har trots allt bara ett visst antal tecken att utforma sig på. Men i och med 

dessa likheter, hur kommer det sig att avsnitt 2 visade en högre status hos Twitter-

medlemmarna än hos Paradise Hotel-deltagarna? Svaret kan ligga i Gripsruds 

resonemang. Såvida man markerar att man tillhör en högre klass (än de där dårarna i 

Paradise Hotel) samt pratar om dem på ett ”ironiskt” distanserat sätt, så är det okej att i 

hemlighet njuta av sådana barbariska glädjeämnen. (Gripsrud) Detta beteende är sig likt 

med hur Twitter-användarna (à Tveksamma Toni) talar om Paradise Hotel. Utifrån 

resonemanget kan man konstatera att Twitter-användarnas ”höga status” egentligen bara 

är en charad. Man skulle nämligen kunna anse Lukas ankomst i Paradise Hotel som det 

triggande objektet som bryter denna fasad. Detta då Twitter-användarna, precis som 

Paradise Hotel-deltagarna, förkastar honom. Eftersom detta hat, mot denna nya 

intelligente deltagare, kommer från båda parter, kan man anse att Twitter-användarna 

bakom sin fasad tillhör samma klassposition som Paradise Hotel-deltagarna. Gripsruds 

resonemang om att man anser sig själv ha hög status, behöver nödvändigtvis inte 

innebära att man faktiskt har det. 

 

Dock är de språkliga skillnaderna mellan Twitter-användarna och Paradise Hotel-

deltagarna fler än likheterna. Den stora skillnaden mellan Twitter-användarna och 

Paradise Hotel-deltagarna är att Twitter-användarna, återigen centralt gällande 

Tveksamma Toni, ofta uppvisar en högre kunskap. Detta görs genom det konstanta 

häcklandet och hur man uttrycker sig ironiskt mot det Paradise Hotel-deltagarna säger 

och gör. Det blir ett slags ställningstagande gentemot den kultur som råder i gruppen på 

TV-skärmen (innehållande element så som alkohol, sex, rivalitet, dans och rökning). Att 

Twitter-användarna tar avstånd från Paradise Hotel-kulturen via häcklande och ironiska 

kommentarer är en intressant aspekt. Lukas ankomst är även här en betydande företeelse 

i vårt resonemang. Hans ankomst till Paradise Hotel är närmast att betrakta som 

undantaget som bekräftar regeln. Twitter-användarna rasar mot Lukas, de vill ha ut 

denna heterodoxa kraft. Twitter-användarna verkar vilja kunna håna och älska 

deltagarna i Paradise Hotel, som vore de djur på zoo. Nye deltagarens ambitioner skulle 

kunna rubba denna högt värdesatta hobby. På så sätt skapas associationer till en skara 

övre medelklass- eller till och med överklassmänniskor. Här kan man föra in klassidén 

om att de rikare samhällsklasserna historiskt sett alltid har sett ned på och häcklat sådant 

som ses som simpel och helt depraverad konst samt underhållning. Lukas är kanske 

egentligen en av Twitter-användarna, med sina olika attribut så som högfärdighet samt 

slughet och därav är han bättre än de slappa, närmast illiterära Paradise Hotel-

deltagarna. (Gripsrud) 

 

Vad gäller tal- och skrivsätten i vår analysmodell mer specifikt gör sig allt fler 

skillnader, Twitter-användarna och Paradise Hotel-deltagarna emellan, synliga vilket 

ytterligare bekräftar Twitter-användarnas distansering till programdeltagarnas 

språkhandlingar. I avsnitt 1 såg vi att bruket av okvädingsord var omfattande. Ett bra 

exempel på detta som även användes i avsnitt 1, är när Oliver inför en uppgift uttrycker 

sig: ”Jag är så jävla dålig på sånt här, det är fan helt sjukt”. Ytterligare exempel på deras 

ytterst ohyfsade språkbruk är efter de utfört denna, vad det verkar som inte så 

uppskattade, uppgift och Zannie utbrister: ”helvetes jävla kuk”. Det gick, uppenbarligen 

inte något vidare för honom och det uttrycks i ett aldrig sinande förråd av kraftord. 
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Svordomar och andra okvädingsord fanns i Twitter-inläggen, men inte i hälften så stor 

skala som i TV-programmet. 

 

 
 

 

Dessutom svor männen i TV-programmet betydligt mer än kvinnorna, men någon tydlig 

parallell i fördelningen kunde inte skönjas på Twitter. Vi har tidigare använt oss av De 

Swaans argument gällande att språk växer fram ur bruket, bland annat när man hör från 

varandra och skriver med varandra. Att en språkgemenskap växer fram när man hör från 

varandra, verkar i vår studie inte stämma med tanke på Twitter-användarnas mer 

städade språkbruk. Även här ligger svaret i vad vi kom fram till i avsnitt 2, samt i det 

som diskuterades beträffande Twitter-användarnas reaktion till Lukas ankomst. Twitter-

användarna sätter sig själva, mot bakgrund av Bernsteins teori, i en högre position än 

Paradise Hotel-deltagarna. De står emot användning av programdeltagarnas språkbruk 

då de inte vill bli förknippade med deltagarnas ordknappa ordförråd. I Bourdieus digra 

vokabulär innehållande exempelvis habitus, symboliskt kapital, smak och livsstil, så är 

just smak och livsstil synnerligen intressanta begrepp att uppmärksamma här i försöket 

att utröna hur Twitter-användarna förhandlar med text (Paradise Hotel), språkligt och 

klassmässigt. Bourdieu skulle här anse att Twitter-användarnas avsmak för Paradise 

Hotel-jargongen grundas i deras habitus, specifikt den aspekt av habitus som är smaken. 

Twitter-användarna attraheras inte av Paradise Hotel-deltagarnas språkbruk. Framförallt 

vill Tveksamma Toni inte bli förknippad med liknande språkdräkt som den Paradise 

Hotel-deltagarna iklär sig. (Gripsrud)  

 

Men De Swaan nämner även att en språkgemenskap skapas när människor skriver med 

varandra. Det är antagligen detta som sker i Twitter-flödet. I resultatet kom vi med hjälp 

av Bernstein fram till att Twitter-medlemmarna använder den enkla koden, men att de 

ändå är i en medelklassposition. Paradise Hotel-deltagarna är ypperliga offer att 

förolämpa, men att med ett par meningar avfärda TV-programmet som skräp sysslar 

inte många med. På så sätt är det en sport att sitta och kommentera i realtid. Ibland 

skriver också TV3 och frågar vad Twitter-användarna tycker om saker och ting. Allt för 

att de ska hålla ångan uppe och stimuleras till att fortsätta följa samt kommentera TV-

programmet. En ansenlig mängd av Twitter-användarna är sannerligen inga slöa 

soffpotatisar, ty de verkar höra och se allting. De gör skärmdumpar (eller tar foto på 

TV-skärmen) och publicerar, skapar omröstningar på Twitter och så vidare. Man kan 

anse att mediet är en anslagstavla och åsiktsdagbok där alla kan klottra sina budskap och 

märka dem med taggar som säger något om exempelvis smak eller nätverk. Att föra 

djupare argumentationer och resonemang ligger inte i linje med Twitter, med tanke på 

dess utformning. Det är på Twitter, via dess uppbyggnad och funktioner, med dess 

begränsningar och möjligheter, med deras ställningstagande mot Paradise Hotel-

kulturen, som Twitter-användarnas språkgemenskap skapas. Med häckel, ironi och 

empati som det centrala i Twitter-jargongen gentemot Paradise hotel-jargongens inslag 

av okvädingsord och sexkonversationer, skapas en klyfta mellan parterna. En klyfta 

gällande språkbruket såväl som klasspositionering. Man kan anse att Twitter-

användarna “gör klass” genom sina språkliga handlingar. 
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5.7.1 Kulturanalys 

Skälet till att vi analyserar TV-programmet och Twitter-inläggen med tal- och skrivsätt 

så som slang, okvädingsord, svengelska och empati samt använder klassbegrepp så som 

smak och livsstil, är att vi vill få ledtrådar kring vad för kultur man skapar och befinner 

sig i. 

 

Klart är att konsensus råder för vilken jargong som gäller i Paradise Hotel. Deltagarna 

är raka och tämligen vulgära i sin kommunikation och de befinner sig språkligt i en 

miljö som är tydligt amerikanskt präglad. Deltagarna rör sig avslappnat i en kultur till 

synes fri från förbud eller politisk korrekthet. Att vakta sin tunga är inte viktigt i denna 

kultur, i vilken många svordomar och förolämpningar utbyts. Vad gäller Twitter-flödet 

ser situationen något annorlunda ut. Twitter-användarna synliggör gärna denna 

avsaknad av politisk korrekthet. Via uppläxande och häcklande kommentarer låter de 

inget ”dumt” uttalande från programdeltagarna gå ostraffat. De visar en medvetenhet 

kring rätt och fel, samt att de har högre intelligens än Paradise Hotel-deltagarna. Det går 

att finna okvädingsord och råa yttringar i Twitter-flödet men det är, som nämnt innan, 

betydligt mer blygsamt än ställt i relation till Paradise Hotel. 

 

Man skulle kunna se Paradise Hotel som ett ungdomsstyrt samhälle, då mycket av det 

som sker inte är föräldravänligt och ”tugget” som går är ungdomligt och närmast 

rebelliskt. När någon bryter mot ”ungdomskoden” så betraktas den personen som en 

utböling. Målet med tonen som man håller gentemot varandra tycks i någon mån vara 

skamlöshet. Den som innehar störst ordförråd avseende svordomar eller morr-ord, blir 

ansedd eller står åtminstone oemotsagd. Twitter-användarna är betydligt mer varierande 

i sin ton än programdeltagarna. Som nämnt tidigare fann vi att empati samt ironi och 

häckel var det som gjorde sig mest synligt i Twitter-flödet. Med hjälp av Bourdieu och 

Bernstein kom vi fram till att Twitter-användarna inte vill bli förknippade med Paradise 

Hotel-deltagarnas språkbruk. På så sätt kan man argumentera för att målet med Twitter-

användarnas ton, med hjälp av hyfsade formuleringar och flaggandet av sin kunskap, 

blir att bygga upp en barriär mellan sig själva och programdeltagarna. I Paradise Hotel 

föraktas och avfärdas den intelligente som konstig. Liknande beteende finner vi i 

Twitter-flödet, dock med andra avsikter. Deltagaren Lukas bryter mot “Paradise Hotel-

fältets” doxa och utbölingen kan enligt Bourdieus teori anses vara en heterodox kraft. 

Paradise Hotel-deltagarna betraktar Lukas som en utomjording, och Twitter-användarna 

ser honom som ett hot mot deras högre klassposition. 

 

Man kan se ett mönster i detta och anknyta motsatsförhållandet mellan beläsenhet och 

intelligens å ena sidan, berusning och hämningssläppande å andra sida till en dikotomi 

inom den grekiska mytologin (passande nog). Solguden Zeus två söner Apollon och 

Dionysus sägs ha varit varandras motsatser. Apollon var ljusets och vetenskapens gud 

medan Dionysus var vinets och berusningens gud. (Mytologi; Dionysos& Mytologi; 

Apollon) Man kan anknyta just programdeltagarnas diskurs till Dionysus, som handlar 

mindre om upplysning än om att (obs. vulgär sammanfattning) supa, knulla, bedra och 

vinna spelet. Det är rimligt att lyfta blicken lite från detta beteende och konstatera att 

TV-produktionen ständigt skjuter till ”nödvändiga” resurser för att deltagarna faktiskt 

ska hänge sig åt den mer dionysiska, eller dekadenta, livsstilen. Rimligen skulle 

deltagarna ha avstått en avsevärd del av sina handlingar om alkohol, halvnakna kroppar, 

värme och sol, sköna omgivningar, musik o.s.v inte hade varit en del av kontexten de 

befann sig i.  
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Den dionysiska kontexten, eller kulturyttringen, kan tänkas rymma begrepp så som 

skamlöshet och de riskbeteenden som har diskuterats ovan. Alkohol och berusning 

bidrar till att människor släpper alla hämningar och därav beter sig skamlöst. Twitter-

flödet däremot bildar en något annorlunda jargong. Twitter-användarnas språkbruk och 

högre intelligensnivå tyder på en Apollonkultur. I och med deras oförsonliga ton 

gentemot felsägningar och en någorlunda verklighetsnärhet låter de sig inte luras och bli 

indragna i den skamlösa omgivningen. Att Paradise Hotel är konst, är inget Apollons 

anhängare skulle få för sig att yttra. 

 

I TV-programmet är könsroller intressant att titta närmre på då deltagarna inte riktigt 

verkar följa givna regler för vad som är kvinnligt visavi manligt. Tjejernas syn på män 

(referens till konversationen mellan Emma, Josefin och Erica), påminner om den 

kvinnosyn som dominerade förr i tiden, d.v.s att kvinnor ska föda barn och vara 

hemmafruar. Männen tog beslut om vad som skulle gälla framöver och följaktligen hur 

kvinnans situation skulle bli. I Paradise Hotel, verkar det emellertid vara kvinnorna som 

håller i taktpinnen. De bestämmer om och när de ska sära på benen samt vem (av 

killarna) som det kommer ”att bli synd om” när andan faller på. Samtidigt som tjejerna 

öppet sitter och fantiserar om sexuella äventyr så bryter den manlige deltagaren Robin 

ihop. Han blir tröstad av Lukas och Zannie som tar sig an det som skulle kunna liknas 

vid en mammaroll. Killarna beter sig emellanåt nästan ömkande gentemot varandra. 

Alltså, Paradise Hotel-deltagarna odlar en kultur där tjejerna understundom visar tecken 

på manlig sexuell aggressivitet och killarna visar tecken på fostrande egenskaper, ergo 

kvinnlighet. På så sätt kan man anse att de ibland ”bryter” mot de stereotypiska 

könsrollerna. I Twitter-flödet är det vice versa. Avsnitt 2 visade att de kvinnliga 

Twitter-användarna visade empati och kärlek. Dessa Twitter-medlemmar avviker något 

från Apollonkulturen. Det här är den del av Twitter-skaran som står med ena foten i en 

Dionysisk kultur och med den andra foten i Apollonkulturen. En majoritet av Twitter-

medlemmarna verkar stå hand i hand som en skyddande mur mot den dionysiska 

kontextens frestelser, men så står lilla Lättlurade Love där, nästan förälskad och 

oförmögen att tacka nej. 

 

Sammanfattningsvis är Paradise Hotel ett TV-format med skamlösa förtecken. Det är 

alkoholkonsumtion, ett vulgärt språkbruk och en fixering vid sex. Det går inte att 

förneka att Paradise Hotel tillhör Dionysus anhängarskara, snarare än Apollons. 

Twitter-användarna är dock svårare att sätta fingret på. Deras högre status och större 

kunskap för dem åt Apollons läger, men Lättlurade Love är inte lika konsekvent. Detta 

gör att vi inte med någon större säkerhet kan placera in Twitter-flödet i varken den ena 

eller den andra kulturen. 
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5.8 Sammanfattning, avsnitt 3 
 Lättlurade Love och Tveksamma Toni gör sig allra synligast i Twitter-flödet. 

Lättlurade Love står för alla känsloyttranden. Inläggen är eklektiska i sin 

karaktär och hen har ett enklare språkbruk innehållande slang, svordomar och 

ibland engelska samt svengelska uttryck. Tveksamma Toni har en sval attityd 

gentemot TV-programmet. Hen har en insinuant ton och experimenterar med 

taggar. Hen är ironisk med ett mer korrekt svenskt språkbruk, mestadels utan 

slang och svordomar. 

 

 Den nye deltagaren Lukas avskys av Paradise Hotel-deltagarna såväl som av 

Twitter-användarna. Här sitter parterna i samma båt. Utifrån Gripsruds 

resonemang kan man peka på att programdeltagarna och Twitter-användarna 

befinner sig inom samma kultur. 

 

 Skillnaderna är dock fler än likheterna. Med sitt häcklande och sina 

uppläxningar visar Twitter-användarna på att de besitter en högre kunskap än 

Paradise Hotel-deltagarna. Lukas ankomst blir här undantaget som bekräftar 

regeln. Lukas hotar Twitter-användarnas överläge i förhållande till de andra 

Paradise Hotel-deltagarna. 

 

 Twitter-användarna svär och använder slang i betydligt mindre skala än Paradise 

Hotel-deltagarna. De Swaans argument stämmer inte, Bourdieu skulle hävda att 

Twitter-användarnas avståndtagande till Paradise Hotel-jargongen grundar sig i 

deras habitus. 

 

 Twitter-användarna “gör klass” genom sina språkliga handlingar. En klyfta 

mellan dem och Paradise Hotel-deltagarna skapas. 

 

 Det skamlösa formatet plus programdeltagarnas ägnande åt riskbeteenden 

placerar in TV-programmet Paradise Hotel i en dionysisk kultur. 

 

 Twitter-användarna vill, med sin kunskap och sina ironiska inlägg, placera in sig 

i Apollons anhängarskara. Men Lättlurade Love, på grund av sin förtjusning av 

formatet, hindrar oss från att kunna dra den slutsatsen.  
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6 Slutdiskussion 
I detta avsnitt släpper vi på tyglarna och frigör de tankar vi fått från resultatet. Avsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning inom fältet.   

 

Vi har nu i tre avsnitt ägnat oss åt att försöka ge svar på våra tre frågeställningar som 

var:  

 Vad är det för samtalsjargong som råder i Paradise Hotel?  

 På vilket sätt tar Twitter-användarna i bruk plattformen Twitter för att 

kommunicera reality-TV? 

 Hur relaterar Twitter-användarna till samt skapar mening åt Paradise Hotel-

jargongen språkmässigt? 

 

Dessa frågor är underordnade det huvudsakliga problemet, nämligen: Hur förhandlar 

man med reality-TV-programmet Paradise Hotel på Twitter? Nedan vill vi vända och 

vrida på de upptäckter vi gjort under studiens gång. Efter slutdiskussionen följer en 

kortare text som handlar om framtida forskning och vad vi anser att man ska fokusera 

på.  

 

För att kunna ringa in Twitter-användarna kulturellt krävdes att vi tog ett särskilt grepp 

om de undersökta texterna, som i sin tur skulle fungera strukturerande för vår empiri. 

Efter att ha klassificierat dokusåpan som ett lågstatusformat, förknippat med allmänt 

dåliga idéer så som skamlöshet, applicerade vi därför några av Bourdieus begrepp på 

TV-programmet. Vidare fann vi att man anses ha barbarisk eller folklig smak då man 

tittar på sådana TV-program som Paradise Hotel. Dokumentation finns på att de som 

sitter i TV-soffan passivt och konsumerar timtal av reality-TV själva är “lågstatusfolk” 

eller människor tillhörande de lägre samhällsskikten. Frågan är om vetskapen kring 

soffpotatisen dock håller på att bli obsolet. I Jenkins teori om att vi lever i ett 

konvergenssamhälle, där olika medier flyter samman, blir individerna naturligt mer 

aktiva informationssökare samt i högre utsträckning medieproducerande. De medier 

som introduceras på marknaden idag utgår i regel från att människor är kreativa och 

sociala varelser som är diversifierade i smak och livsföring. Denna aktivering av 

individen torde kanske egentligen lösgöra henne från “gamla föreställningar” om 

klasstrukturer. Hon (många människor) har idag tillgång till en myriad olika TV-

program (och mer kultur i största allmänhet) och kunskap, så hon borde också kunna 

göra sig omöjlig att etiketteras. Nya medieteorier, i stil med Jenkins, tycks ofta lägga 

sordin på föreställningar om klass, möjligen på grund av ren optimism. Det tycks som 

att medierna och den alltmer utspridda tillgången till Internet, i enlighet med tankegods 

så som webb 2.0, ska trolla bort alla ojämlikheter i samhället.  

 

Det vi fann i Twitter-flödet blev en påminnelse om varför det är viktigt att studera ett 

fält som detta. En plattform som Twitter, ofta använd i PR-syften av tiotaggare inom 

politik, näringsliv och underhållning, är kanske inte helt förknippat med kluster av unga 

människor som sitter och live-kommenterar ett reality-TV-program. Den förmedlade 

bilden av Twitters finhet gör kanske sitt till nivån på Twitter-inläggen, som ändå är 

ganska rumsren och inte så pass prepubertal som vi nästan hade förväntat oss. Där fanns 

exempel på slang, svordomar, knepiga formuleringar och rena stavfel i och för sig, men 

någonstans gav summan av Twitter-inläggen en annan upplevelse. Det var städat. Inga, 

vad vi kunde upptäcka, personpåhopp, hot eller trakasserier kunde skönjas internt. 

Däremot kunde man skriva krasst eller hårt om deltagare i Paradise Hotel. Detta 

skapade tankar om in- och utgrupp. Det tycktes råda god och trevlig ton gentemot andra 

Twitter-användare, trots att man antagligen anser sig konkurrera om uppmärksamheten. 
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På Twitter kan man gilla (genom att trycka på en hjärtformad ikon), svara någon, eller 

“retweeta”, vilket nog i sig ses som en slags främsta ärebetygelse.  

 

Något som har blivit en stor “snackis” de senaste åren är taggen. Detta intresserar oss. 

Verktyget är inte begränsat till Twitter, utan används även på Facebook och Instagram. 

På sistnämnda plattform tycks det vara ett effektivt sätt att få många gilla-markeringar 

genom att tillfoga en mängd olika taggar. Frågan är om taggen har samma syfte på 

Twitter. Till att börja med så är det en markör för vilket ämne som tas upp inlägget. 

Därutöver tycks verktyget kunna användas exempelvis för att markera humoristiska 

poänger i inlägget. Taggen kan då vara exempelvis #tomat eller #branipples (d.v.s. bra 

eller fina bröstvårtor).  

 

En intressant upptäck vi gjorde var avsaknaden på någon reaktion (på Twitter) mot de 

kvinnliga Paradise Hotel-deltagarnas attityder och tydliga objektifiering av de manliga 

deltagarna. Det beteende de ibland kunde uppvisa gentemot manliga deltagare verkade 

gå an. För att dra resonemanget ett steg längre, så skulle man kunna fråga sig om en 

motsatt objektifiering (d.v.s - om manliga deltagare hade objektifierat de kvinnliga 

deltagarna) hade gått obemärkt förbi på Twitter. Deltagaren Zannies kommentar riktad 

mot den kvinnliga deltagaren Ericas läppar med att de var hårda, blir kommenterat på 

Twitter som något man inte kan säga till en kvinna. Detta var en aspekt som fick oss att 

fundera på vad för individer, smakmässigt, som befann sig i Twitter-flödet. Det verkade 

vi inte kunna grubbla ut, men antagligen går mildare former av sexuella trakasserier 

dem förbi. Kanske beror det på vem som talar rått om vem. Josefine verkade många i 

Twitter-flödet ha ett gott öga till. Det var relativt vanligt att man ville att hon 

tillsammans med Robin skulle vinna Paradise Hotel.  

 

 
 

En fråga som vi återkommande gånger har ställt oss är huruvida Bourdieus resonemang 

kring barbarisk smak är helt vattentät, under den “hashtag-era” som vi lever i. Kan man 

enkelt avfärda till exempel Paradise Hotel Sverige som barbariskt? Gripsrud menar att 

fina människor med högt kulturellt kapital får lov att titta på reality-TV, så länge som de 

kan servera några väl formulerade skäl till varför de ägnar sig åt en sådan aktivitet. Att 

twittra och alltså kommentera sin samtid på ett digitalt forum samtidigt som man aktivt 

följer storyn är kanske ett fint sätt att legitimera sin vurm för ful-TV.   

 

Denna studie försöker förstå hur Twitter-användare beter sig och hur de förhandlar med 

TV-programmet Paradise Hotel. Vi fann en något uppdelad skara användare under 

taggen #ParadiseHotelSE. Dels de som gullade med och stödde Robin, dels de som 

använde sarkasm eller råare humor för att ge mening åt händelserna i TV-programmet. 

Det tycktes vara en ganska lugn stämning på Twitter och en stor del av de som skrev 

verkade använda sin riktiga identitet, d.v.s med namn och bild i profilen. Det var en 

tämligen intressant upptäckt, då många som deltar i diskussioner på olika Internet-

forum, väljer att skriva anonymt. Detta kan ha att göra med att man deltar i “ofarliga” 

diskussioner på Twitter, men kanske även att man vill synas. Det är kanske betraktat, i 

deras ögon, som fint att bli uppmärksammad på Twitter. Helt kloka har vi inte blivit på 

vad som motiverar detta live-kommenterande. En av Twitter-användarna gjorde över 
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tjugo inlägg under kvällen och det tycktes som att han ägnade en tanke eller två bakom 

varje inlägg.  

 

En sak som aktiverade vår tankeverksamhet ytterligare var tanken på att reality-TV i 

allra högsta grad är ett kommersiellt format som är billigt att producera (Creeber m.fl) 

och det tilltalar en ansenlig mängd människor var det än lanseras i världen. Detta TV-

format är väl undersökt inom forskningen och man har konstaterat att det nästan bara för 

dåliga värden med sig. Forskare skriver ofta om att det konserverar unkna amerikanska 

värderingar och appellerar till den mänskliga naturens lägsta instinkter. En tanke som 

uppstod, just med tanke på vinstintresset som dessa produktioner drivs av, var hur en 

förändring i kulturen (den amerikanska) hade kunnat skapa ett värdemässigt annorlunda 

TV-program. Vi funderade över anomalier så som att Lukas plockades in i programmet, 

eller att kvinnorna (för en gångs skull) roffade åt sig och sa vad de tyckte. Kanske dessa 

avvikelser kan betraktas som en förändring i kulturen och inte bara som att Lukas 

bekräftar den dionysiska, depraverade jargongen i programmet. Vi vill med detta 

resonemang argumentera för att närmast ingenting är beständigt. Saker och ting är 

snarare rörliga och dynamiska. Förr eller senare kanske formatet har bytt skepnad och vi 

får i stället se ett TV-program där kvinnor, etniska minoriteter, akademiker m.fl håller i 

taktpinnen. 

 

 

6.1 Perspektivering  
Som konstaterades både i resultat och i slutdiskussion så verkar taggen användas i flera 

syften. Säkert är det så att vi missat att belysa olika aspekter i detta sätt att 

kommunicera. Mer forskning på just hur fenomenet taggning används kan anses 

lämpligt då, som vi angav i resultatet, Internet-användare verkar bygga nätverk på detta 

sätt. Quentin Jones kallar dessa nätverk för virtuella mötesplatser eller bosättningar. I 

likhet med trådar på olika fora, exempelvis Flashback, verkar taggen vara ett särskilt 

sätt genom vilket man mobiliserar olika intressen. Taggen kan vara en symbol men 

också en utgångspunkt i ett djupare resonemang om fragmentisering och segmentering, 

d.v.s. konceptet om att människors medieintressen blir allt mer heterogena, men att det 

inom varje enskilt intresse finns en större homogenitet. 
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