
Daniel	Haugen	
Andreas	Gabrielsson	

Journalistprogrammet	
År	3,	vårterminen	2016	

	

 
 
	

	

	

 
 
 

Kväl lspressens bevakning av 
Paradise Hotel – då och nu 

	

	

	



	

	 2	

Abstract 
Titel: Kvällspressens bevakning av Paradise Hotel – då och nu 

Författare: Andreas Gabrielsson och Daniel Haugen 

Kurs: Journalistik GR (C), C-uppsats 

Ord: 12 800 

I vår uppsats har vi undersökt hur medierapporteringen av dokusåpan Paradise Hotel har 

förändrats under tidsperioden 2005 till 2014. Vi har gjort detta genom att undersöka 

medierapporteringen över tid och jämfört Aftonbladets och Expressens pappersartiklar från de 

valda åren med varandra. De konkreta frågor som ställts till artiklarna är "hur har rubrikerna 

förändrats?", "vilken vinkling har artiklarna?", "hur beskrivs deltagarna?" samt "vilken sorts 

personer rapporteras det om mest?". Eftersom vår studie handlar om en förändrad 

medierapportering av en dokusåpa så kan den ses som ett fall av kvällspressens 

nöjesrapportering. 

Det vi har kommit fram till genom att studera de valda artiklarna är att de artiklar som publiceras 

i Aftonbladets och Expressens pappersupplagor som uppmärksammar Paradise Hotel i dag inte 

vinklas hårdare nu. Samtidigt har vi sett en förändring där media har gått från att beskriva 

programmet som något skandalomsusat till en mjukare beskrivning där negativa epitet som 

"sexsåpa" i lika hög grad som tidigare inte används i tidningsartiklar om programmet . 

Rapporteringens fokus har också flyttat från konflikter och bråk deltagarna emellan till sex, 

relationer och deltagarnas privatliv. Således gestaltas såväl programmet som dess deltagare på ett 

annorlunda sätt idag än vad de gjordes år 2005, dock nödvändigtvis inte hårdare. 

Nyckelord: Paradise Hotel, dokusåpa, reality tv, Aftonbladet, Expressen, kvällspress, 

medierapportering, TV3, TV4, nöjesrapportering, Saga Scott, Olinda Borggren.  
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2 INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING 

	

I vår studie kommer vi att undersöka medierapporteringen kring dokusåpan Paradise Hotel. 

Studien kommer att göras genom att vi jämför de artiklar som publicerades om programmet i 

Aftonbladet respektive Expressen under programmets första år, 2005, och det senare året 2014.  

Medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring säger att media rapporterar om kändisar 

och sensationer mer i dag än tidigare, vilket beror på att konkurrensen från nya medier har lett till 

sjunkande upplagor för kvällstidningarna (Weibull & Wadbring 2014 s. 53). Det påminner om 

den publicitetsmodell som Denis McQuail beskriver, nämligen att massmedias främsta mål är att 

skapa uppmärksamhet för att locka läsare och därigenom bli attraktiva för annonsörer (McQuail 

2010 s. 72). Utifrån publicitetsmodellen vill vi undersöka hur rapporteringen av Paradise Hotel i 

Aftonbladets och Expressens pappersupplagor har förändrats. 

Vi vill också undersöka om media väljer ut en tydlig huvudperson att rapportera om. Detta har 

att göra med den dagordningsteori som medieforskarna Maxwell McCombs och Donald Shaw 

beskriver, där publikens syn på hur viktig en person är baseras på hur ofta media väljer att 

rapportera om personen (McCombs 2004 s. 171). En teori som hänger ihop med 

dagordningsteorin är gesaltningsteorin (Strömbäck 2014 s. 96) som säger att journalister ofta 

väljer ut vilken specifik fakta om personer och händelser som artiklarnas tyngdpunkt ska ligga på 

(McCombs 2004 s. 119). Utirån dagordningsteorin och gestaltningsteorin vill vi svara på hur 

deltagarna beskrivs, om vissa av deltagarna får mer medieutrymme än andra och vad det leder till 

för reaktioner från publiken. 

Även om man är totalt ointresserad av dokusåpagenren i allmänhet och Paradise Hotel i 

synnerhet så tror vi att medias, eventuella, förändrade rapportering av den kan vara ett tydligt 

exempel på medias ökade dragning mot uppmärksamhetsjournalistik. Det vill säga att hårdare 

vinklingar blir allt vanligare för att på så sätt skapa mer uppmärksamhet för den egna produkten. 
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Kan man se sådana tendenser i vår studie skulle det kunna vara en indikation på hur medias 

användning av nöjesjournalistik har förändrats över den tidsperiod vi valt att studera.  

2.1  TIDIGARE FORSKNING 

Under de senare åren har det skrivits ett antal studentuppsatser där studier av just Paradise Hotel 

har gjorts. De har dock fokuserat på den säsong som går för stunden och haft andra 

utgångspunkter än vår forskning. Uppsatserna har bland annat handlat om kön och sexualitet, 

publikens uppfattning kring seriens verklighet och varför tittare väljer att se på programmet. 

Ingen har, oss veterligen, tittat på hur medias gestaltning av deltagarna har sett ut över en längre 

tid.  

Det har också gjorts flera studier av dokusåpor som fenomen, men inga där Paradise Hotel och 

mediebevakning har kombinerats. Ett flertal av studierna utgår även från tittarnas syn på genren. 

Som exempel kan nämnas medieforskaren Anna Edin som skrivit boken Verklig underhållning. 

Dokusåpor, publik, kritik (2005) där hon har intervjuat fokusgrupper om deras syn på dokusåpor 

och om de kan tänka sig att själva delta. Flera utländska böcker har skrivits om ämnet, bland 

annat Reality TV. Audiences And Popular Factual Television (2006) av Annette Hill där även 

hon har utgått från tittarnas perspektiv och därigenom försökt beskriva hur genren har blivit så 

populär och engagerande. 

2.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Utifrån de teorier vi beskrivit ovan är vårt syfte att ta reda på hur Aftonbladets och Expressens 

rapportering om dokusåpan Paradise Hotel har förändrats från dokusåpas första år 2005 till den 

senare säsongen 2014. Utifrån syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar, då 

publicitetsmodellen, dagordningsteorin och gestaltningsteorin rymms inom båda dessa: 

1. Hur rapporteras det om programmet? 

2. Hur gestaltas deltagarna? 

 



	

	 6	

3 BAKGRUND 

Ordet dokusåpa har bildats av orden "dokumentär" och "såpa" och är ett väldigt brett begrepp. 

Därför finns det ingen särskilt tydlig definition av vad en dokusåpa är, då de olika programmen 

som ryms inom genren kan variera kraftigt i handling och upplägg (Furhammar 2006 s. 237). 

Gemensamt för genren i stort är att programmen ofta balanserar på gränsen mellan verklighet 

och fiktion. Inom genren ryms bland annat program där man får följa yrkesutövande personer, 

program som ingår i en del i nyhetsrapporteringen men ändå till viss mån drivs av tittare och 

program där spel står i fokus och vanliga människor utsätts för olika prövningar samtidigt som 

de interagerar med varandra. Exempel på dessa typer av program kan vara 112 poliser, Efterlyst 

och Expedition Robinson (Edin 2005 s. 24). Även Paradise Hotel passar in i den senare 

kategorin. Grundläggande för alla program är dock att de visar upp vanliga människor som 

agerar i olika situationer där de handlingar de gör får konsekvenser (Hjarvard i Edin 2005 s. 24). 

Det har också blivit allt vanligare med direkt interaktion från tittarna där större fokus läggs på 

exempelvis utröstningsmoment och diskussioner i sociala medier (Kilborn i Edin 2005 s. 25). 

I Verklig underhållning. Dokusåpor, publik, kritik menar Edin att dokusåpor inte bara utspelar 

sig i tv-rutan utan att de texter som publiceras om programmet och deltagarna också ingår. Hon 

kallar dokusåpor för ”supertexter” där mediernas reaktioner och tittarnas tolkningar ingår i 

programmens textuella kretslopp (Edin 2005 s. 12). 

I Blåsningen – Historien om kommersiell tv i Sverige hävdar författarna Håkan Lahger och Love 

Svensson att Gert Fylking och Robert Aschbergs dokumentärserie, 1994, om den då misstänkte 

statsministermördaren, Christer Pettersson, var den första svenska dokusåpan (Lahger & 

Svensson 2003, s.305). Den producerades av Strix och gick på TV3. Intresset för Christer 

Pettersson bottnade i ett av Sveriges största trauman, mordet på Olof Palme, men det hamnade 

allt mer i skymundan ju längre såpan pågick. Tittarna fick följa Christer Petterssons egna liv, där 

han lärde familjerna framför TV-soffan groggblandningar och nya ord och uttryck. Att han 

möjligtvis mördat vår statsminister spelade inte så stor roll när det var en rolig och verbal kille 

som gjorde sig bra i TV, resonerade Strix (Lahger & Svensson 2003 s. 305). 
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Strix såg den enorma potentialen till utveckling. Christer Pettersson var morbid, oetisk och 

omoralisk. Tittarna visste inte om de skulle skratta eller gråta, men programmet var ändå något 

som inte gick att värja sig emot. Detta var, enligt författarna, startskottet till dokusåporna i 

Sverige. Tittarsiffrorna visade att oberäknelighet och opålitlighet var utmärka dramaturgiska 

komponenter, särskilt i kombination med människor som kan säga och göra vad som helst. 

Historien visar hur Strix införde en ny syn på hur det skulle använda sig av TV för att visa upp 

människor, som sedan fick ett medialt värde och att båda parter vann på detta (Lagher & 

Svensson 2003, s.306). 

År 1997 lanserade Sveriges Television den första säsongen av Expedition Robinson. Idén var helt 

ny och gick ut på att en grupp vanliga svenskar av varierande åldrar skulle leva på en öde ö, delta 

i tävlingar och rösta ut varandra. Med svenska mått var det ett gigantiskt projekt, med en budget 

på drygt 20 miljoner. (Lagher & Svensson 2003, s.323). Programmet fick mycket kritik för 

utröstningsdelen, en kritik som blev ännu kraftigare sedan det visade sig att den deltagare som 

röstades ut allra först tog sitt liv en kort tid efter inspelningen (Furhammar 2006 s. 241). Efter 

några veckor svängde opinionen, till viss del med hjälp av kvällspressen, och programmet drog 

stor publik (Furhammar 2006 s. 241-242). Vid millennieskiftet blev dokusåpor verkligen på 

modet och realityserier sändes i alla kanaler i Sverige, som exempel kan nämnas Mullvaden i 

Kanal 5, Baren i TV3 och Big Brother i Kanal 5 (Furhammar 2006 s. 247-248). Till sist 

lanserade även TV4 sin dokusåpa Farmen. Trots att såväl Big Brother, Baren och Farmen 

slutade sändas efter en tid har alla tre program haft nypremiär under senare tid. Big Brother 

började sändas i TV11 år 2011, Farmen gjorde comeback i TV4 år 2013 och Baren 

återlanserades i TV12 under 2015. 

3.1  PARADISE HOTEL 

Paradise Hotel började sändas i USA år 2003 (IMDB 151230). Den svenska versionen började 

sändas i TV4 år 2005 och i dag sänds det i TV3 och på MTG-ägda Viaplay. På TV3:s hemsida 

beskrivs programmet som "Sveriges mest populära och omtalade dokusåpa" och anspelningar på 

tidigare deltagare, som "Vem blir lika populär som Saga, Smail eller Kristian?" ska locka 

ungdomar att söka till programmet (TV3 2015). 
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2014 vann Paradise Hotel pris som ”Årets dokusåpa” under Kristallengalan och var även 

nominerat i kategorin ”Årets program”.  När 2014 års säsong startade hade premiäravsnittet, 

enligt siffror från MMS, 348 249 startade strömmar och 219 962 tittare. Avsnitt ett, två och tre 

av Paradise Hotel 2014 placerade sig överst på MMS topplista för webb-tv. Årets säsong, 2015, 

har ännu fler tittare. Det kan jämföras med dokusåpan Ex on the beach som har ett liknande 

upplägg som Paradise Hotel, med unga människor som deltar och interagerar med varandra i en 

exotisk miljö där stora mängder alkohol förekommer. Ex on the beach har dock inget 

tävlingsmoment. Premiären av det programmet hade, enligt MMS, 218 598 startade strömmar 

och 73 336 tittare (MMS 2015). 

Inför den senaste säsongen visades också webb-tv-programmet Paradise Hotel - förspelet och i 

samband med de pågående programmen visas webb-tv-programmen Studio Paradise och Keep 

on Smailing (TV3 2015) som utgår från deltagare som har blivit utröstade från dokusåpan. Att 

det görs tre program som avhandlar deltagarna i Paradise Hotel kan säga något om det intresse 

som finns för dem och programmet.  

Flera av programmets populäraste deltagare är kända profiler på sociala medier, där en stor 

mängd personer följer, tittar och kommenterar de bilder och filmer som läggs upp. Som exempel 

kan nämnas 2013 års deltagare Samir Badran som har drygt 449 000 följare på fotoplattformen 

Instagram och 2014 års deltagare Saga Scott som följs av cirka 304 000 personer där. Många av 

de tidigare deltagarna har också gjort karriärer inom media efter programmet. Även här kan 

Samir Badran nämnas även här då han deltog i Melodifestivalen 2015 och även kommer att göra 

det år 2016. Andra exempel är deltagaren Kristian Täljeblad som efter programmet har arbetat på 

Sveriges Radio och Smail Nascimento som fått ett eget tv-program på TV3. I september 2014 

meddelade också Expressen att det var fler som hade sökt till programmet än till alla 

lärarutbildningar mot gymnasiet eller grundskolan sammanlagt (Expressen 140916). Även detta 

kan ses som ett mått på programmets popularitet.  

Konceptet går ut på att tio singlar checkar in på ett lyxhotell. Där ska de sedan interagera och 

tävla mot varandra samtidigt som de erbjuds stora mängder alkohol. Under programmets gång 

kommer ständigt nya deltagare. Målet är att hitta en partner som man kan ställa sig med under de 

parceremonier som anordnas. Står man själv får man lämna programmet (TV3 2015). 
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Parceremonierna går ut på att alla av ett kön sätter sig på en stol. Därefter går övriga deltagare 

fram och väljer den de vill bilda par med. Eftersom de som sitter alltid är en färre än de som står 

så har en av de sittande alltid två personer bakom sig i slutet. Den person som den sittande väljer 

får stanna och den andra får åka hem. Vilket kön det är som sitter respektive står varierar från 

vecka till vecka. 

I programmets slutfas står ett segrande par. Dessa får sedan hålla i varsin kristallkula. Om ingen 

av personerna släpper kulan får de dela på 500 000 kronor. Väljer någon av dem istället att svika 

den andra går den personen ensam därifrån med vinstpengarna. 

 TV3 själva beskriver programmet som kantat av "lögner, svek, vänskap, intriger, konflikter, 

drama och kärlek" och som ett program där allt kan hända (TV3 2015). Dokusåpan innehåller 

mycket sex, alkohol och intriger för att locka tittare, och det har gjort programmet omtalat och 

kontroversiellt. I en krönika i Göteborgsposten ifrågasätter journalisten Johanna Hagström (GP 

140823) hur ett program som Paradise Hotel kan vara nominerat i kategorin ”bästa program” på 

Kristallen-galan. Hon kritiserar programmet för att bland annat ha en ”sunkig kvinnosyn” och 

hon kallar det för en ”supa-knulla-intrigera-såpa”, med ”underklassbrats” som deltagare och 

som tittarna ”skrattar åt och häcklar i sociala medier”. Samtidigt nämner hon saker som visar 

hur populärt programmet är: 

Min frisör ser programmet. Inte för att hon gillar det utan för att hon inte vill att hennes son i yngre tonåren ska 

kolla själv eller med kompisar. ”Det är det enda de pratar om i hans skola. Han säger att om han inte tittar så 

kommer han att hamna utanför socialt, säger hon. 

Enligt Max Lagerbäck, presschef på TV3, beror framgången på att det är en ”historia om 

relationer, intriger och svek som utspelar sig i en exotisk miljö och berättas med glimten i ögat”. 

Han säger också att ”vad som helst kan hända, och det gör det också” (Expressen 140510). 

4 TEORI 

4.1  PUBLICITETSMODELLEN 

I ”Mass Communication Theory” beskriver McQuail den så kallade publicitetsmodellen. Den 
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har sin utgångspunkt i att ett av de kommersiella massmediernas främsta mål är att fånga 

publikens uppmärksamhet för att tjäna pengar. Ju fler människor som besöker en hemsida eller 

köper en tidning, ju fler företag betalar för att annonsera (McQuail 2010 s. 72). Han hävdar att 

uppmärksamheten i sig är viktigare än vilken typ av uppmärksamhet det handlar om, oavsett om 

den är positiv eller negativ (McQuail 2010 s. 72).  

Publicitetsmodellen utgår alltså från att massmedias primära syfte inte är att förmedla viktiga 

nyheter utan snarare att få uppmärksamhet för att få intäkter och sälja annonser (McQuail 2010 s. 

72). För publiken kan syftet också vara att de bara vill ha något att fästa sin uppmärksamhet på. 

Som exempel nämner medieforskaren Jesper Strömbäck att det för tittarna är vanligt att bläddra 

mellan tv-kanaler tills de hittar något intressant. Det intressanta behöver inte vara själva 

innehållet utan snarare att det fångar tittarnas uppmärksamhet på ett spännande sätt (Strömbäck 

2000 s. 39). 

För företaget spelar innehållet alltså allt mindre roll utan det viktiga är att människor dras dit. 

Som exempel skulle man kunna säga att det är lika viktigt för Aftonbladet att folk läser om 

flyktingkatastrofen som om Paradise Hotel (Strömbäck 2000 s. 40). 

Teorin om publicitetsmodellen kan appliceras på en jämförelse av hur olika typer av medier 

presterar gentemot publiken. I USA används publicitetsmodellen i hög grad och de kommersiella 

mediernas framgång mäts i antalet tittare och läsare. Detta betyder att de amerikanska 

mediekanalerna lägger mycket tid på att hitta effektiva sätt för att fånga publikens 

uppmärksamhet (Shoemaker et. al 2004 s. 131). Studier visar dock att faktorer som ökar 

publikens uppmärksamhet samtidigt kan minska förståelsen för viktigare nyheter och vice versa.  

I exempelvis Nederländerna är modellen inte lika flitigt använd. Där är det istället viktigt att 

allmänheten kan få ta del av det som de olika mediekanalerna rapporterar om för att på så sätt få 

en ta del av viktig information, detta på bekostnad av att människor inte har lika stort intresse för 

de nyheter som förmedlas (Shoemaker et. al 2004 s. 131). Forskare beskriver modellen som 

envägskommunikation där sanning ibland får stå tillbaka till förmån för uppmärksamhet från 

publiken (Laskin 2009 s. 40). 

Uppmärksamhet är alltså en förutsättning för att mediehusen ska finnas i såväl publikens som 
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annonsörernas medvetande. I "Makt medier och samhälle: en introduktion till politisk 

kommunikation" skriver Strömbäck: 

Kärnan i Publicitetsmodellerna är att uppmärksamhet i medierna har ett värde, antingen som ett mål i sig eller 

som ett medel för att nå andra mål. För exempelvis medieföretag är uppmärksamhet ett medel i strävan att vinna 

annonsörer, för politiska partier ett medel att få ut sitt budskap och för varuproducerande företag ett sätt att 

bygga varumärken eller ett medel att få konsumenterna att inhandla deras produkter" (Strömbäck 2014 s. 22). 

Det nya mediesamhället med sin hårda konkurrens , där bland annat nya medier har tagit sig in 

på marknaden, har lett till sjunkande upplagor för kvällstidningar. Detta har gjort att 

kvällstidningarna i ännu större utsträckning tvingas söka publikens och annonsörernas 

uppmärksamhet för att på så sätt locka företag till att annonsera. Detta genom att rapportera om 

bland annat kändisar och sensationer i högre grad än tidigare (Weibull & Wadbring 2014 s. 53). 

Denna jakt på uppmärksamhet skulle kunna göra att nöjesjournalistiken i dag präglas av hårdare 

vinklingar, nya berättargrepp eller till och med är med och skapar färgstarka personer som 

tittarna ska vilja läsa om efter att ha sett på tv-program eller lyssnat på musik.  Eftersom vi 

kommer att undersöka 2014 års artiklar om Paradise Hotel-deltagarna med sådana som skrevs 

för tio år sedan tror vi att vi kommer att kunna se om Weibull och Wadbring har rätt i att medias 

nöjesbevakning har börjat dra mer mot publicitetsmodellen än tidigare, sett till Aftonbladets och 

Expressens pappersupplagor. 

Enligt Edin råder det en ”kommersiell magi” mellan dokusåpor och medier, där ökad exponering 

av programmet och exploatering av deltagarna från pressens håll leder till ökad 

lösnummerförsäljning, vilket leder till högre tittarsiffror, vilket i sin tur leder till en ännu högre 

lösnummerförsäljning (Edin 2005 s. 17). Hon hävdar också att varje ny säsong av en dokusåpa 

följs av en debatt där bland annat läkare, psykologer och professorer får uttala sig kritiskt om de 

negativa effekter som programmet ger. Denna typ av debatt följer alltid ett givet mönster där 

media väljer att rapportera om programmen som viktiga händelser med inriktning på skandaler, 

sex och förnedring. Detta för att skapa en mediehype (Edin 2005 s. 19). 

Samtidigt påstår journalisten Kristian Lindquist, i sin bok ”Webbjournalistik”, att den debatt som 

tidigare förts i papperstidningen i allt högre grad flyttar ut till digitala plattformar och att den 

slutligen enbart kommer att föras där (Lindquist 2010 s. 131). 
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4.1.1 Tidigare forskning om publicitetsmodellen  

När publicitetsmodellen först formulerades var det en teori som handlade om public relations och 

ingick i den Excellence-studie som 1984 presenterades av forskarna James E Grunig och Todd T 

Hunt. I studien ingick också informationsmodellen, den assymetriska tvåvägsmodellen, den 

symmetriska tvåvägsmodellen och spelmodellen (Grunig & Hunt i Falkheimer & Heide 2014 s. 

59). Studien baserades på kvantitativa undersökningar av drygt 300 organisationer i Kanada, 

USA och Storbritannien. Senare undersökte forskarna även organisationer i Asien och Europa. 

Ett av målen var att ta reda på hur en väl fungerande kommunikation kan göra en organisation 

mer framgångsrik (Dozier, Grunig & Grunig 1995 s. 237). Public relations primära syfte var att 

skapa uppmärksamhet kring den egna saken och ju mer spektakulära händelser som 

presenterades, ju mer uppmärksamhet upptäckte forskarna att saken fick (Falkheimer & Heide 

2014 s. 59).  

Utifrån ett public relations-perspektiv har Falkheimer och Heide pekat ut tre problem med 

modellen: 

1. Exponering säger väldigt lite om huruvida publiken som utsätts för 

uppmärksamhetsmodellen påverkas eller inte. 

2. Bara för att någon uppmärksammas med maximal effekt behöver inte det betyda att 

effekterna på publiken är långvariga. 

3. Det finns inga undersökningar som säger hur effektiv modellen är. Det enda som 

existerar är mått på hur många människor som har exponerats för en viss sak. 

Samtidigt betonar författarna att modellen inte helt är att förkasta, så länge den sätts in i ett syfte 

och används tillsammans med en tydlig strategi (Falkheimer & Heide 2014 s. 58-59). Modellen 

används fortfarande inom exempelvis nöjesindustrin, men enligt McQuail kan den också 

appliceras på massmedia då dess primära syfte oftast inte är att överföra information eller ena 

publiken, utan snarare att uppnå ett ekonomiskt mål genom att nå en stor publik (McQuail 2010 s. 

72) 

Eftersom publicitetsmodellen är en modell som i hög grad handlar om public relations handlar 

den största delen av den tidigare forskningen om detta.  



	

	 13	

4.2  DAGORDNINGSTEORIN 

I slutet av 1960-talet ställde sig McCombs och Shaw sig frågan om vad det är som styr vilka 

frågor publiken tycker är viktiga och vilken betydelse media har för den uppfattningen 

(Strömbäck 2014 s. 99).  

Upphovet till teorin är den "Chapel Hill"-studie som forskarna genomförde i samband med 

presidentvalet 1968. De undersökte 100 väljare som ännu inte bestämt hur de skulle rösta och 

parallellt med detta undersöktes de medier som väljarna använde sig av. Forskarna tittade även 

på hur stort utrymme valets stora frågor fick i dessa medier. Resultatet visade på ett samband 

mellan mediernas prioritering och väljarnas dagordning. I och med ”Chapel Hill”- studien fanns 

det ett underlag för att fortsätta forska kring mediernas effekter på opinionen (McCombs 2004 

s.18-19).  

Sedan dess har det gjorts hundratals empiriska undersökningar av mediernas makt över 

dagordningen som visat på samband mellan mediernas och allmänhetens dagordningar 

(McCombs 2004 s. 31). 

Teorin presenterades 1972 och en av effekterna var, enligt McCombs och Shaw, att det som 

media presenterar i hög grad förändrar människors uppfattning av verkligheten. Som exempel 

pekade forskarna på att synen på hur viktig en person är baseras på hur ofta media väljer att 

rapportera om personen (McCombs 2004 s. 171).  

Teorin bygger på att verkligheten är alltför obegränsad för att människor ska kunna forma sig en 

bild av hur den ser ut samt att människor ständigt söker ledtrådar om vad som anses viktigt. Det 

kan handla om att läsa tidningen, titta på nyheterna eller bara prata med vänner (Strömbäck 2014 

s.100). 

Strömbäck delar upp dagordningsteorin i två begrepp, ”dagordningsfunktion” 

och ”dagordningsmakt”. Dagordningsfunktionen handlar om att människor pratar om sådant som 

media rapporterar om och tycker det är viktigt, medan dagordningsmakten handlar om att 

människors uppfattning av hur viktigt ett ämne är beror på hur ofta media rapporterar om det och 

hur mycket de väljer att skriva. Samtidigt menar han att begreppen hänger ihop och att det ena 
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förutsätter det andra (Strömbäck 2014 s. 101). 

Medias påverkan på publiken är dock mer ett oavsiktligt sidoresultat av det begränsade utrymme 

som finns i nyhetsrapporteringen. Både nyhetsuppläsare och tidningar har bara ett visst utrymme 

att föra fram sina meddelanden på, vilket gör att mycket får prioriteras bort. Samtidigt har 

hemsidor jättemycket utrymme, men även där är utrymmet begränsat eftersom ingen kommer att 

ta till sig information om den inte begränsas (McCombs 2004 s. 44).  

Strömbäck delar upp betydelsen för mediers dagordningsmakt i sex faktorer. Den första handlar 

om tyngd, då trovärdiga och etablerade nyhetsmedier har lättare att påverka människors 

dagordning än medier som av många uppfattas som icke trovärdiga.  

Den andra faktorn handlar om att det finns en hierarki bland de medier som har makt över 

dagordningen. Textbaserade nyhetsmedier påverkar exempelvis människors dagordning mer än 

tv, då kombinationen av ljud, bild och text gör det svårare för publiken att ta till sig 

informationen vilket gör att den snabbt glöms bort.  

I den tredje faktorn beskriver Strömbäck att mediers makt över dagordning minskar efter hur hög 

makt exempelvis politiska partier har över allmänhetens dagordning. Han hävdar att medier har 

mest makt i perioder som antingen är politiskt lugna eller i tider där det råder kris. Då är 

mediernas konkurrens från exempelvis politiska partier mindre. 

Den fjärde faktorn handlar om att medias påverkning på människors dagordning beror på 

medieanvändningen. Ju mer en person konsumerar nyheter, desto högre är mottagligheten för 

medias påverkan. 

Den femte faktorn visar att människor har större chans att påverkas om ämnet som media skriver 

om ligger nära det publiken har egna erfarenheter av.  

Den sista faktorn baseras på att uppmärksamheten kring en specifik fråga måste kliva över en 

tröskel innan den påverkar människors dagordning överhuvudtaget. Mediers dagordning och 

publikens dagordning är aldrig exakt lika dan (Strömbäck 2014 s. 104-106). 

Den agendasättande journalistiken har vuxit sig stark under 2000-talet. Tidigare användes den 
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flitigast i västvärlden men har nu även börjat användas i andra världsdelar, exempelvis Asien 

(McCombs 2004 s. 36).  

I vår studie har vi undersökt om de utvalda tidningarna har valt att rapportera om vissa deltagare 

mycket oftare än vad de skriver om andra. Om man exempelvis skulle kunna se i vår studie att 

kvällstidningarna rapporterar extra mycket om någon Paradise Hotel- deltagare borde också, 

denna person, enligt dagordningsteorin, vara någon som får mycket reaktioner, både positiva och 

negativa, på exempelvis sociala medier. Detta eftersom dagordningsteorin endast handlar om att 

människor uppfattar vissa saker och personer som viktiga, inte vilka åsikter de har om det 

(McCombs 2014 s. 24-25). 

4.2.1 Tidigare forskning om dagordningsteorin 

Dagordningsteorin är en av de mest utforskade teorierna om medieeffekter någonsin. Över 400 

empiriska undersökningar har gjorts i flera olika länder, av olika forskare och med olika metoder. 

Kunskapen om teorin är väldigt hög och därför är den också mer bekräftad än flera av de andra 

teorierna som finns. I en studie där forskare undersökte vilken av kommunikationsteorierna som 

används mest i vetenskapliga tidskrifter kom dagordningsteorin på en förstaplats. Studien 

genomfördes på tre ledande vetenskapstidskrifter från åren 1956 och 2000 (Strömbäck i 

McCombs 2004 s. 12).  

Som exempel på forskning om dagordsningsteorin kan nämnas en studie i staden Pamplona i 

Spanien år 1995. Där undersökte forskare vilka frågor som stod på medborgarnas dagordning. 

Det visade sig att det medborgarna i Pamplona tyckte var absolut viktigast var frågor som rörde 

arbetslöshet och trafikstockning i städerna, särskilt i stadens gamla kvarter under helgerna. De 

sex frågorna som stod högst upp på medborgarnas dagordning jämfördes sedan med 

nyhetsbevakningen som hade skett två veckor innan studien genomfördes och det visade sig att 

det människor tyckte var viktigt i hög grad överensstämde med det som media tidigare hade 

rapporterat om (McCombs 2004 s. 39).  

I ”Setting the agenda: the mass media and public opinion" beskriver McCombs ett annat 

exempel på hur det har forskats om dagordningsteorin. I slutet av 1985 fick USA drogpanik, 

vilket grundade sig i den stora mängden artiklar som tidningen New York Times började 
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publicera om droganvändning i anslutning till två drogrelaterade dödsfall. Trots att 

narkotikamissbruket inte hade ökat under månaderna så började människor tycka att 

narkotikafrågan var viktigare än tidigare. 1989 tyckte plötsligt 63 procent av de tillfrågade 

amerikanerna att narkotika var landets största problem. Ett år senare, när New York Times 

rapportering om narkotikamissbruk hade avtagit, tyckte endast 9 procent samma sak (McCombs 

2004 s. 49). 

Ett sista exempel är den studie som Shanto Iyengar och Donald Kinder genomförde på 1980-talet. 

I studien undersökte forskarna vad människor ansåg om presidenten Ronald Reagan utifrån hur 

media hade rapporterat om honom. Studien visade att människor bedömde honom utifrån hans 

försvarspolitik om det var vad media rapporterade kring samtidigt som de bedömde hans 

ekonomiska politik om media istället valde att fokusera på inflationen. Människors bedömningar 

av hur väl Ronald Reagan utförde sitt arbete förändrades också av hur tv-nyheterna tolkade 

händelser som om de var direkta resultat av presidentens handlingar eller inte (Strömbäck 2014 s. 

111-112). 

4.3  GESTALTNINGSTEORIN 

Gestaltningsteorin, eller framing, hänger ihop med dagordningsteorin och är en av de mest 

framträdande teorierna om vilka effekter media har på publiken (Strömbäck 2014 s. 96). Vissa 

forskare tycker till och med att gestaltningsteorin är något som bör ses som en del av 

dagordningsteorin snarare än att stå för sig själv (Strömbäck 2014 s. 109).  

Den största skillnaden teorierna emellan är att gestaltningsteorin handlar om mer än att bara 

belysa ämnen och sätta dem på människors dagordning. Gestaltningsteorin handlar snarare om 

hur och vad publiken omedvetet tycker om artiklar. För både publiken och journalisterna är 

gestaltningar ett sätt för att förstå händelser som ofta kan vara komplexa (Cappella & Jamieson 

1997 s. 45-46). 

Kort och gott handlar teorin om hur tidningar och journalister väljer att framställa specifika 

händelser eller personer (McCombs 2004 s. 118). Det kan också handla om vilka ämnen 

medierna väljer ut, vilket berättarperspektiv en nyhet har och vilka ord journalisten väljer att 

använda sig av (Strömbäck 2014 s. 114).  
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McQuail hävdar att det nästan är omöjligt för journalister att, i viss mån, inte gestalta de personer 

och händelser de väljer att skriva om, vilket gör att de avviker från den rena objektiviteten som 

journalistiken strävar efter. Istället blir det en omedveten påverkan på mediekonsumenterna 

(McQuail 2010 s. 380). 

Även Strömbäck hävdar att all nyhetsförmedling präglas av journalisters och redaktioners val, 

detta då det inte finns någon forskning som visar att medier bara speglar verkligheten 

(Strömbäck 2014 s. 113). Han hävdar att alla nyheter bör ses som gestaltningar av verkligheten 

snarare än en spegelbild av den och att det media sysslar med endast är en rekonstruktion 

(Strömbäck 2014 s. 114). 

Som ett exempel pekar Strömbäck på hur media kan rapportera om ett visst partis förslag på 

sänkta skatter. Väljer media att gestalta det som att det har med frihet att göra så får människor 

åsikten att förslaget kommer att ge dem makten över sin egna ekonomi och att det är de personer 

som tjänat ihop pengarna som också ska ha rätten till dem. Väljer media istället att gestalta det 

som en rättvisefråga kan publiken få bilden av att förslaget endast kommer att gynna de som 

redan har pengar och att staten måste kunna använda sig av skattepengarna för att hjälpa 

människor som har det sämre ställt än andra (Strömbäck 2014 s. 115-116). 

När journalister producerar en nyhet så väljer de ut vilken specifik fakta om en person eller 

händelse som tyngdpunkten i artikeln ska ligga på. Det kan handla om allt från personers ålder 

eller födelseort till politiska åsikter som journalisten framhäver och gör mer meningsfulla för 

publiken, vilket ökar möjligheten att läsarna tar in informationen och kommer ihåg den 

(McCombs 2004 s. 119). 

Gestaltningsteorin kan kopplas ihop med vår studie eftersom rapporteringen av Paradise Hotel 

inte heller är objektiv. Journalisterna väljer vilka händelser det ska rapporteras om, vilka 

personer som ska få komma till tals och ger dem ofta också stämplar i form av ”mest 

hatade”, ”klarast lysasande stjärna”, ”het singel” et cetera. Enligt Weibull och Wadbring 

använder sig också kvällspressen av personifiering i ännu högre grad än tidigare för att kunna stå 

sig i konkurrensen mot de nya medierna (Weibull & Wadbring 2014 s. 53). 

Rubrikerna på de artiklar vi har studerat är ofta värderande i sig och innehåller journalisternas 
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tolkning av såväl händelser som personer. Exempel på ord som kan användas i rubriker och som 

tydligt bygger på journalisternas egna värderingar är ”storbråk”, ”svek” och ”chock” och skulle 

kunna kopplas till det Weibull och Wadbring beskriver ovan. 

Även kanalerna som sänder programmen tjänar på olika former av gestaltningar av deltagarna. 

Medieforskaren Lisbeth van Zoonen hävdar att kanalerna vill visa upp kontroversiella personer 

som skiljer sig från de vi träffar i det vardagliga livet (Zoonen i Edin 2005 s. 82). Dessa udda och 

extrema personer är sådana som blir ihågkomna även efter att programmet har slutat sändas. 

Deltagarna gestaltas också ofta i bestämda typer, som snyggingen, bitchen och puckot. Dessa 

typer av gestaltningar är de som gör programmet intressant (Giddens i Edin 2005 s. 83).  

4.3.1 Tidigare forskning om gestaltningsteorin 

Entman beskriver hur två liknande händelser från två olika år beskrevs i amerikansk 

medierapportering. Han jämförde en händelse 1983 då ett koreanskt flygplan sköts ned av ett 

sovjetiskt med en händelse 1987 då ett iranskt flygplan sköts ned av ett amerikanskt militärplan. 

Trots att båda händelserna gällde flygplan som sköts ned av militären beskrevs motivet 

annorlunda och rapporteringen skiljde sig kraftigt. När det koreanska planet sköts ned av Sovjet 

beskrevs det i pressen som en medveten attack medan händelsen med det iranska planet snarare 

beskrevs som ett misstag och en tragedi. I studien kom Entman fram till att de skilda 

rapporteringarna kan ha berott på det spända läget mellan USA och Sovjet (McQuail 2010 s. 

381). 

I en annan studie gjord av bland annat Dhavan V. Shah manipulerade forskarna tidningsartiklar 

som de sedan delade ut till ett antal människor. De artiklar som vissa av läsarna fick gestaltade 

sjukvårdsdebatten som en materialistisk fråga medan andra artiklar som en annan grupp fick titta 

på handlade gestaltade frågan som en moralisk. Resultatet visade att de personer som hade läst 

artiklarna med den moraliska gestaltningen sedan utgick från sina moraliska värderingar när de 

funderade över frågor som ekonomi et cetera, medan de som fått läsa de materialistiskt 

gestaltade artiklarna knappt funderade på den moraliska biten överhuvudtaget (Strömbäck 2014 s. 

119). 

Också Försäkringskassan har gjort egna studier där de utgått från bland annat gestaltningsteorin. 
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Myndigheten studerade drygt 1 700 tidningsartiklar och 170 radioinslag som avhandlat 

Försäkringskassan mellan åren 2003 till 2012, för att undersöka hur den framställs i media. 

Studien visade att nästan alla artiklar hade en negativ ton och avhandlade saker med 

myndigheten som anses fungera dåligt (Försäkringskassan 2014). 

4.4  AVGRÄNSNING 

I enlighet med ”Att skriva uppsats på MKV” (Mittuniversitetet 2015 s. 9) redovisar vi nedan två 

teorier som vi hade i åtanke innan uppsatsen började skrivas, men som vi sedan valde bort.  

Gatekeeping är en metafor för att beskriva den process som görs kring nyhetsurvalet och beslut 

kring vad som ska publiceras (McQuail 2010 s. 308). När gatekeepingprocessen görs tas stor 

hänsyn till medielogiken som innebär att det som publiceras ska passa bland annat mediets 

format, organisation och behov av uppmärksamhet. Viktigt för medierna är också att händelserna 

är av sådan typ som kan tillspetsas, förenklas, polariseras, intensifieras, konkretiseras och 

personifieras (Strömbäck 2000 s. 158). I början av arbetet var detta en av de aktuella teorierna 

för vår studie, eftersom vi planerade att undersöka vilken sorts nyheter det är som publiceras om 

Paradise Hotel i papperstidningen idag. Eftersom det inte har varit möjligt att studera den första 

säsongens avsnitt har vi bestämt oss för att välja bort denna teori. Detta eftersom det är omöjligt 

för oss att veta vilka händelser det är som väljs bort och varför. 

En annan teori vi valde bort är primingteorin. Den handlar om varför människor associerar vissa 

saker till vissa personer. Som exempel nämner Strömbäck frågan om varför många associerar 

Folkpartiet till tidigare betyg i skolan men inte till lägre miljöskatter eller något av de andra 

förslag som partiet förespråkar (Strömbäck 2014 s. 110). Enligt Strömbäck beror detta på att 

media ofta rapporterar om Folkpartiet när det gäller just skolfrågor och att detta är en av 

anledningarna till att människor så lätt kopplar ihop de båda med varandra. 

Kort sagt handlar priming om det samband som finns mellan mediers innehåll och de 

bedömningar som människor omedvetet gör av något (Strömbäck 2014 s. 111). 

Det handlar mer om publikens uppfattning av programmet och deltagarna, så för att använda oss 

av den teorin hade det inte räckt med att bara titta på de tidningsartiklar som publicerats om 
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programmet. Då hade vi istället varit tvungna att intervjua tittare om varför de kopplar ihop vissa 

deltagare med vissa frågor. Vi hade också kunnat intervjua journalister om varför de väljer att 

lyfta vissa deltagare när det är ett specifikt ämne i Paradise Hotel som avhandlas i deras artiklar.  

5 METOD OCH MATERIAL 

Vi har genomfört en kvantitativ analys med ett kvalitativt anslag av de tidningsartiklar som 

Aftonbladet och Expressen publicerade om Paradise Hotel år 2005 och de tidningsartklar som 

publicerades år 2014, där vi både har systematiserat innehållet i de aktuella artiklarna och 

granskat dem kritiskt (Esaiasson et. al 2012 s. 211). Den kvantitativa analysen skapar en 

övergripande bild av vissa mönster, exempelvis vilka händelser det rapporteras om mest och 

vilka deltagare det rapporteras om mest (Esaiasson et al. 2012 s. 197). Samtidigt har vi undersökt 

med vilka ord journalister väljer att beskriva både deltagarna och programmet med och utifrån 

det bedömt om dessa beskrivningar är positiva eller negativa. Kombinationen kan skapa en 

tydligare bild av det ämne vi valt att undersöka (Johnson et. al 2007 s. 119). 

5.1  URVAL OCH MATERIAL 

I vår studie har vi valt att fokusera på pappersupplagan av Aftonbladet och Expressen. Detta för 

att de är Sveriges största kvällstidningar och har en tydlig nöjesrapportering där det ofta skrivs 

om dokusåpor. Vi analyserar Aftonbladet och Expressen som en del av samma företeelse, 

nämligen nöjesjournalistik. Vi har inte genomfört någon jämförelse mellan de båda tidningarna 

då det intressanta är den bild av Paradise Hotel som framträder i deras gemensamma 

rapportering.	

De artiklar vi har valt ut är 96 stycken som publicerades i Aftonbladet och Expressen 2005 och 

66 stycken som publicerades år 2014. I dag sker en stor del av Aftonbladets och Expressens 

nöjesrapportering på internet, men vi har valt att exkludera digitala artiklar då vi vill ha ett 

jämförbart material. Trots att mycket av rapporteringen sker på webben anser vi att en analys av 

papperstidningarna är tillräcklig för att få en bild av hur de båda tidningarnas rapportering av 

Paradise Hotel har förändrats över tid. Vi har endast tagit med sådant som det rapporteras om på 

vanlig nöjesplats och har därför valt bort bland annat krönikor, topplistor och material som 
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publicerats i bilagorna Aftonbladet Klick och Expressen Extra. Vi har också bara tagit med 

artiklar som handlar om deltagare eller händelser i de aktuella säsongerna under deras 

sändningstid. Exempel på bortvalda artiklar kan vara sådana som har publicerats i de valda 

tidningarna under den valda tidsperioden men fokuserar på deltagare från andra säsonger än de vi 

har valt att studera. För att avgränsa oss ytterligare har vi valt att titta på den första dagen i 

månaderna som säsongerna började sändas, detta för att inte missa eventuella artiklar innan 

programmets premiär där deltagarna förkommer och introduceras. Som slutdatum har vi valt 

dagen efter säsongsavslutningen, då de artiklar som avhandlar denna rimligtvis publiceras då. 

5.2  UNDERSÖKNINGSINSTRUMENTET 

5.2.1 Kvantitativ analys 

Som undersökningsinstrument har vi dels använt oss av ett kvantitativt kodschema (se bilaga 1) 

där vi har listat och undersökt ett antal variabler (Esaiasson et. al 2012 s. 205), såsom tidning, 

årtal för publicering, rubriktyp och huvudvinkel på artikeln. I vårt kodschema listas också 

variablerna huvudroll 1 samt huvudroll 2. Dessa har vi valt ut genom att titta på vem eller vilka 

som förekommer mest i texten, om artikelns rubrik och ingress är inriktad på någon särskild 

deltagare et cetera. 

5.2.2 Kvalitativ analys 

Vi har också använt oss av ett kvalitativt frågeformulär (se bilaga 2) när vi har undersökt hur 

deltagarna och programmet gestaltats av Aftonbladet och Expressen de båda åren. Där har vi 

ställt sju frågor till varje artikel. Dessa frågor har handlat om hur deltagarna beskrivs av 

journalisten och andra, artikelns fullständiga rubrik samt hur de situationer som artiklarna 

handlar om gestaltas i tidningarna. Utifrån svaren på frågorna har vi listat värdeord som delats 

upp i tre kategorier: positiva, negativa och neutrala. Detta för att se om vissa deltagare gestaltas 

negativt oftare än andra. 

5.3  INSAMLING OCH SAMMANSTÄLLNING 

Artiklarna har samlats in via Retriever och för att vara säkra på att hitta så många som möjligt 

har vi använt oss av flera olika söksträngar. Först gjorde vi en frassökning på Paradise Hotel där 
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vi valde att endast se artiklar publicerade inom vårt valda tidsspann samt sådana som hade 

publicerats i storstadspress. För att vara säkra på att vi inte hade missat några artiklar gjorde vi 

också en src-sökning på Paradise Hotel samt de nämnda tidningarna, vilket innebar att enbart de 

aktuella tidningarna genomsöktes. Denna sökning kombinerades sedan med flertalet nya 

sökningar där vi frassökte på Paradise Hotel följt av varje enskild deltagares förnamn (Retriever 

2015 s. 11-12). Vi gjorde även sökningar på deltagarnas smeknamn då vi visste att somliga 

deltagare, till exempel Paulina Danielsson, är så starkt förknippade med det att risken finns att 

deras vanliga namn inte förekommer i artikeln överhuvudtaget. Detta gäller även de deltagare 

som fick sina smeknamn under programmets gång.	

Ett av problemen vi stötte på i studien var att de artiklar som tillhörde Aftonbladet Klick 

presenterades som det i de sökningar som gällde Paradise Hotel 2014, men inte i de sökningar 

som gällde Paradise Hotel 2005. Sökningarna från 2014 visade också de fullständiga 

tidningssidorna i pdf-format och därför gick det att enkelt välja bort de Aftonbladet Klick samt 

Expressen Extra-artiklar som av misstag hade kategoriserats under den vanliga tidningen. 

Gällande de artiklar som publicerades år 2005 upptäckte vi dock att Aftonbladet Klick samt 

Expressen Extra kunde nämnas i ingressen, varför vi valde bort sådana artiklar. Det var även 

förhållandevis lätt att peka ut dem då de ofta var långa artiklar som handlade om en speciell 

person.	

Vid ett tillfälle hittade vi också en artikel som hade publicerats två gånger i samma tidning, med 

enda skillnaden att den ena varianten var några rader längre. Detta berodde förmodligen på ett 

feltryck, men vi löste det genom att välja bort den ena av artiklarna och endast fokusera på 

varianten som var längre.	

Vi kan heller inte vara hundraprocentigt säkra på att alla artiklar om Paradise Hotel från de båda 

åren finns i Retriever, vilket vissa skulle kunna påstå sänker vår begreppsvaliditet (Esaiasson et. 

al 2012 s. 58). Men då vårt uttalade syfte inte har varit att undersöka samtliga artiklar utan att vår 

kvantitativa analys istället syftar till att skapa en övergripande bild av vissa mönster i 

rapporteringen, som sedan fördjupas i vår kvalitativa analys (Esaiasson et. al 2012 s. 196) anser 

vi inte att vår begreppsvaliditet påverkas av detta.	
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För att minimera risken för att tolka materialet annorlunda så formulerade vi tydliga definitioner 

av varje variabel samt variabelvärde innan vi påbörjade vår kodning. Det har gjort att vi varit 

eniga om premisserna från första början (Esaiasson et. al 2012 s. 216). Vi har även valt att arbeta 

tillsammans så mycket som möjligt och fört diskussioner om våra tolkningar för att vara säkra på 

att vi tänker likadant (Esaiasson et. al 2012 s. 222). I de fall där vi inte hade arbetat tillsammans 

och någon av oss varit osäkra på materialet har vi gjort ett interkodarreliabilitetstest (Esaiasson et. 

al 2012 s. 207) där den andre av oss har läst samma material för att se om han har gjort samma 

tolkning som den förste. Detta gjordes på alla artiklar som vi var osäkra på när vi inte kodade 

tillsammans.	

Ett annat problem vi stött på har handlat om sorteringen i vårt Excel-dokument. Vi har valt att 

undersöka hur journalister och deltagare beskriver huvudpersonerna i artiklarna och 

variabelvärdena är därför journalistens och/eller andra deltagares beskrivning av huvudpersonen. 

Dessa har sedan skrivits in i Excel, ofta som hela och långa meningar och beskrivningar. Detta 

har lett till att det ibland blivit problem med sorteringen, och gjort det svårt att hitta det man 

söker. För att underlätta analysen av artiklarnas rubriker (Ahrne & Svensson 2015 s. 223) har vi 

valt att sortera in dem under kategorierna positiv, negativ och neutral. För att hitta den kategori 

som enligt vår definition passade bäst till varje enskild rubrik behövde vi noggrant läsa igenom 

datan, i detta fall rubrikerna, ringa in de mest talande formuleringarna samt se på om vissa av 

formuleringarna förekom i liknande varianter för att kunna tolka dessa (Ahrne & Svensson 2015 

s. 223).	

När vi sammanställde resultatet gjorde vi ett Exceldokument där vi gjorde en kolumn för varje 

variabel. Samtidigt som vi läste och analyserade artiklarna förde vi in variabelvärdena i 

respektive kolumn. Denna databas analyserades sedan under en längre period och vi tog ut 

diagram på det vi ansåg mest intressant för vår forskning och det som passade ihop med vårt 

syfte. 

5.4  KVALITET 

Eftersom vi, som tidigare nämnts, har varit överens om premisserna för variablerna och 

variabelvärdena redan innan vi började arbeta samt har utfört den största delen av forskningen 
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tillsammans och gjort interkodarreliabilitetstest i de fall vi varit osäkra anser vi oss ha uppnått en 

frånvaro av systematiska fel och därigenom en hög begreppsvaliditet (Esaiasson et. al 2012 s. 57). 

Detta i kombination med att våra operationaliseringar bör ses som tillräckliga goda för att kunna 

bevisa att de hör ihop med vårt syfte ger en hög begreppsvaliditet (Esaiasson et. al 2012 s. 57), 

eftersom vi ställer ett antal konkreta frågor till varje artikel. Den interna validiteten skulle dock i 

viss mån kunna ifrågasättas av vissa (Esaiasson et. al 2012 s. 58). Eftersom vi inte har kunnat 

titta på de avsnitt som flertalet av artiklarna handlar om så är det omöjligt för oss att säga om en 

person har förekommit mer i tidningsartiklarna eftersom den personen helt enkelt har haft en 

egen pr-strategi eller varit mer förekommande i bråk än andra. Det skulle till och med kunna vara 

så att den person som vi anses framställs mest negativt ändå är snällt beskriven i förhållande till 

hur hen har betett sig i programmet. Men då vår studie inte undersöker hur väl rapporteringen 

överensstämmer med programmets innehåll kan vi argumentera för att den interna validiteten är 

god. 

Vår studie kommer inte att kunna säga något om nöjesrapporteringen över lag, men eftersom 

Paradise Hotel är en bra representant för svenska dokusåpor där människor tävlar och 

interagerar (se kapitel 2) har vår studie extern validitet (Esaiasson et. al 2012 s. 58) gällande den 

nöjesrapportering som sker av dessa dokusåpor i print. Eftersom vi varit tydliga med hur vi gått 

till väga, samt gjort tydliga definitioner av variablerna samt varibelvärdena är möjligheten till 

replikation hög (Backman 2008 s. 41).	

Eftersom vi i vår studie har försökt bedöma om en rubrik är värderande eller inte och om en 

person beskrivs positivt eller negativt så kan det vara svårare för oss att uppnå intersubjektivitet i 

meningen forskaroberoende, men eftersom vi kan uppnå ett genomskinlighetsideal då vi kan visa 

upp både rubrikerna och artiklarna vi valt att analysera, samt en kodbok med tydligt definierade 

variabler och variabelvärden så tror vi ändå att en intersubjektivitet har uppnåtts (Esaiasson et. al 

2012 s. 26).	

Eftersom både genomskinlighetsidealet och forskaroberoendet har uppnåtts anser Esaiasson att 

studien också bör vara värderingsfri (Esaiasson et. al 2012 s. 26). Vi är dock medvetna om att 

viss värdering har gjorts i vår studie, men att de utvalda värdeorden är sådana som är positivt 

eller negativt laddade i människors vardag, exempelvis svikare, idol och hatad. De ord som inte 
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har kunnat bedömas i tillräckligt hög grad har helt valts bort i studien. Dessa ord skulle kunna 

vara deltagare, dokusåpaprofil och spelare. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

6.1  HUR BENÄMNS PROGRAMMET? 

När vi undersökte hur Paradise Hotel beskrevs i Aftonbladet och Expressen år 2005 respektive år 

2014 så undersökte vi artiklar som hade publicerats i pappersupplagorna. För att skapa oss en 

bild av kvällstidningarnas syn på programmet och hur denna förändrats under de senaste nio åren 

analyserade vi de ord journalisterna använde för att beskriva programmet Exempel på sådana ord 

är dokusåpa, sexsåpa och singelsåpa men även längre beskrivningar som utläggningar om hur 

deltagarna hetsas till att ha sex med varandra. Orden delade vi sedan in i kategorierna ”positivt” 

(exempel: kärlekssåpa), ”negativt” (exempel: sexsåpa), ”neutralt” (exempel: dokusåpa), 

och ”beskrivs inte alls” (exempel: programmet, Paradise Hotel). Även om en viss artikel handlar 

om en händelse som skulle kunna ses som negativ, exempelvis en konflikt, så har vi i detta fall 

bortsett från händelsen i sig och bara valt att analysera benämningarna på programmet. I ett 

senare diagram kommer vi att presentera de typer av händelser som kvällspressen har valt att 

lyfta fram i rapporteringen. 

Fig. 1 visar fördelningen av negativa, positiva och neutrala beskrivningar av Paradise Hotel 2005 i Aftonbladets och 

Expressens pappersupplagor. Av 96 publicerade artiklar är majoriteten, 44 stycken, av sådan typ att programmet inte 
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Figur	1.	Gestaltningen	av	Paradise	Hotel	2005	
PosiUvt	 NegaUvt	 Neutralt	 Beskrivs	inte	alls	
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beskrivs överhuvudtaget. De artiklar där Paradise Hotel endast beskrivs som ”dokusåpan” eller ”såpan” är 35 

stycken. Sett till tydligare beskrivningar dominerar de negativa, som utgörs av 13 artiklar. Resten är positiva. N = 96 

 

Fig. 2 visar fördelningen av negativa, positiva och neutrala beskrivningar av Paradise Hotel 2014 i Aftonbladets och 

Expressens pappersupplagor. Av 66 publicerade artiklar är majoriteten, 52 stycken, av sådan typ att programmet inte 

beskrivs överhuvudtaget. De artiklar där Paradise Hotel endast beskrivs som ”dokusåpan” eller ”såpan” är 9 

stycken. Sett till tydligare beskrivningar dominerar de negativa, som utgörs av 4 artiklar. Resten är positiva. N = 66 

 

Det kan man se av diagrammen är att de artiklar som Aftonbladet och Expressen under de 

studerade åren publicerade om Paradise Hotel innehåller en stor andel artiklar där programmet 

inte beskrivs alls, annat än som ”programmet” eller med dess titel. År 2005 var det dock fler 

positiva eller negativa benämningar av programmet, något som skulle kunna förklaras med att 

programmet var nytt för Sverige och att kvällspressens journalister använde sig av den 

kommersiella magin som Edin beskriver. Den innebär, enligt henne, en slags symbios mellan 

dokusåpor och kvällstidningar där en stor rapportering leder till större tittarsiffror för 

programmet, som i sin leder till större försäljning av tidningens lösnummer (se kapitel 4.1).	

En intressant sak vi upptäckte var att de negativa samt positiva beskrivningarna av programmet 

som skedde 2005 började försvinna mer och mer ju längre den säsongen pågick. Inledningsvis 
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Figur	2.	Gestaltningen	av	Paradise	Hotel	2014	
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användes bland annat beskrivningarna ”sexsåpa” och ”singelsåpa” frekvent. Detta förändrades 

under programmets gång och mot slutet av säsongen benämndes programmet ofta inte som något 

alls och de gånger det gjorde det användes beskrivningen ”dokusåpa”.	

Om man ser till vilken typ av beskrivningar som användes oftast av programmet var det 

vanligare med en negativ benämning från journalisternas håll under båda åren. Det skulle kunna 

förklaras med det Edin skriver om att media skapar en hype där saker som skandaler, sex och 

förnedring står i fokus (se kapitel 4.1). Det Edin menar att media gör för att öka 

lösnummerförsäljningen stämmer väl överens med det McQuail skriver om publicitetsmodellen, 

nämligen att massmedias stora mål är att fånga publikens uppmärksamhet och att det inte spelar 

så stor roll hur. Detta skulle kunna användas som förklarning till varför kvällstidningarna väljer 

att oftare benämna programmet som negativt än positivt (se kapitel 4.1).	

Även papperspubliceringarna av nyheter gällande Paradise Hotel 2014 innehöll inledningsvis 

beskrivningar av programmet som ”en tittarsuccé” eller ”en skandalsåpa”. Förutom något 

enstaka undantag skedde detta endast i programmets början, fortsättningsvis benämndes 

programmet oftast inte alls och i de fall det gjorde det så var det under 

beskrivningen ”dokusåpa”. Man kan alltså anta att 2014 var programmet så väletablerat att det 

inte längre gick att locka till sig uppmärksamhet med hänvisningar till programmets upplägg 

med sprit, sex och utröstningar – alla visste vad programmet gick ut på. 

6.2  RAPPORTERINGEN AV HÄNDELSER 

För att analysera vilken sorts händelser som tidningarna valde att skriva mest om så sorterade vi 

in varje analyserad artikel i sex olika underkategorier utifrån den händelse/handling som upptog 

störst del av artikeln. Dessa var: 

1. Konflikt – vilket kan vara när deltagare bråkar eller sviker varandra på något sätt. 

Exempel: ”I kväll slår Lee-Britt sin sambo i ansiktet” (Expressen 050114) 

2. Privatliv – vilket kan vara artiklar om barturnéer och annat utanför programmet 

Exempel: ”Paradise Hotel-Ulrika är gravid” (Expressen 140903) 

3. Reaktioner mot deltagare/program – vilket kan vara kritik från tittare eller näthat 

Exempel: ”Lärare till attack mot sexsåpan – "Paradise Hotel" sänds samtidigt som 
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Bolibompa” (Aftonbladet 050125) 

4. Sex och relationer – vilket kan vara kärlekshistorier och sexuellt umgänge 

Exempel: ”Patrick och Lee-Britt hånglade vilt i poolen” (Aftonbladet 050322) 

5. Tävlingen – vilket kan vara artiklar där tävlingsmomentet är centralt 

Exempel: ”Paow och Eric vann Paradise Hotel” (Aftonbladet 141218) 

6. Övrigt – vilket är sådant som inte har platsar i någon annan kategori. 

Exempel: ”Mats Wilander gästspelade i Paradise Hotel” (Aftonbladet 050223) 

Vissa artiklar kan sorteras in i flera av ovan nämnda kategorier. I de fallen har vi valt att fokusera 

på den mest dominerande vinkeln. Detta gäller exempelvis artikeln ”Kärleksbråket rasar mellan 

Saga och Calle” (Expressen 140923) som handlar om hur deltagarna Saga Scott och Calle Åberg 

blir osams efter att Calle Åberg har valt att bada badkar med andra kvinnliga deltagare. Denna 

artikel innehåller både kategorierna ”konflikt” samt ”sex och relationer”, men då artikeln 

vinklas på Saga Scotts ilska mot Calle Åberg samtidigt som händelsen bland annat beskrivs 

som ”krig i paradiset” och ”ett stort bråk rasar” har vi sorterat in artikeln under 

kategorin ”konflikt”. 

Fig. 4 visar fördelningen av händelser i kategorierna konflikt, privatliv, reaktioner mot deltagare/program, sex och 

relationer, tävlingen samt övrigt i de artiklar som Aftonbladet och Expressens pappersupplagor skrev om Paradise 

Hotel 2005. Av de 96 artiklarna handlade 26 om konflikt, 22 om privatliv, 13 om reaktioner mot deltagare/program, 

12 om sex och relationer, 19 om tävlingen och 4 om övrigt. N = 96 
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Fig. 5 visar fördelningen av händelser i kategorierna konflikt, privatliv, reaktioner mot deltagare/program, sex och 

relationer, tävlingen samt övrigt i de artiklar som Aftonbladet och Expressens pappersupplagor skrev om Paradise 

Hotel 2014. Av de 66 artiklarna handlade 6 om konflikt, 22 om privatliv, 2 om reaktioner mot deltagare/program, 16 

om sex och relationer, 18 om tävlingen och 2 om övrigt. N = 66 

 

Diagrammen visar att rapporteringen av Paradise Hotel har förändrats mellan säsongerna 2005 

och 2014. Det vi kan se är att de reaktioner mot programmet som tidigare upptog en 

förhållandevis stor del av rapporteringen i dag är mycket mindre, vilket skulle kunna motsäga det 

Edin skriver om att varje ny säsong av en dokusåpa följs av en debatt där tongivande personer får 

utrymme för att berätta om hur negativt denna typ av program är (se kapitel 4.1).	

Samtidigt kan det vara en bekräftelse av det Lindquist skriver om att denna typ av debatter inte 

längre förs i papperstidningar utan i princip uteslutande sker på kvällstidningarnas digitala 

plattformar (se kapitel 4.1).	

Enligt diagrammet har kvällstidningarna under den senare säsongen av Paradise Hotel fokuserat 

i allt högre grad på deltagarnas privatliv. Under år 2014 upptog hela 34 procent av Aftonbladets 

och Expressens Paradise Hotel-bevakning artiklar som handlade om deltagarna utanför 

programmet. Detta kan jämföras med den bevakning som gjordes 2005 där de artiklar som 
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fokuserade på deltagarnas privatliv utgjordes av 23 procent av rapporteringen.	

Det kan kopplas ihop med det som Weibull och Wadbring skriver om att kvällstidningarnas 

ökade konkurrens från nya medier har gjort att de i allt högre grad använder sig av personifiering 

(se kapitel 4.3).	

Till skillnad från den senare säsongen var det konflikterna i Paradise Hotel 2005 som det, 

procentuellt sett, rapporterades om mest. Även detta kan kopplas ihop med det Edin skriver om 

att medias rapportering av dokusåpor ofta sker med en inriktning på sådant som är negativt, för 

att på det sättet skapa en mediehype som leder till ökad lösnummerförsäljning (se kapitel 4.1).	

Procentuellt sett har också mängden artiklar vinklade på sex och relationer ökat avsevärt från år 

2005 till år 2014. Detta skulle kunna ses som ett exempel på det Weibull och Wadbring nämner 

om kvällstidningarnas användning av sensationsnyheter för att konkurrera med de nya medierna 

(se kapitel 4.1) då sex alltid har varit något som säljer. 

6.3  VINKLING AV DELTAGARE 

Att media använder sig av personifiering i hög grad (se kapitel 4.3) är något man tydligt kan se i 

våra diagram. När vi sammanställde vår statistik lade vi märke till att vissa namn förekom oftare 

än andra och därför analyserade vi de huvudroller som vi tidigare beskrivit (se kapitel 4.2). 

Denna del av vår studie kan kopplas samman med det vi tidigare skrivit om dagordningsteorin 

och det McCombs skriver om att synen på en persons viktighet förändras utifrån hur ofta media 

väljer att rapportera om hen (se kapitel 4.2). Vi studerade alltså vilka deltagare som flitigast 

förekom under kategorin ”huvudroll 1” samt ”huvudroll 2” (se kapitel 4.2) för att se om vissa 

personer dominerade i statistiken om de två kategorierna slogs ihop. Det vi upptäckte var att 

båda säsongerna hade en tydlig ”huvudperson” som kvällstidningarna hade valt att inrikta sin 

rapportering på.	

Både det Strömbäck skriver om dagordningsmakt och dagordningsfunktion (se kapitel 4.2) och 

det Edin skriver om den kommersiella magin och publicitetsmodellen (se kapitel 4.1) kan 

appliceras på detta. Alltså att både deltagarna och programmet anses viktigt eftersom media 

väljer att rapportera om det, vilket gör att fler tittar på programmet och sedan köper fler 
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lösnummer.	

Den flitiga rapporteringen om utvalda Paradise Hotel-deltagare gör, utifrån 

dagordningsfunktionen, också att just de deltagarna anses särskilt viktiga. Något som kan 

exemplifieras med det hat personerna fått utstå från tittarna.	

Vi studerade också det som både McCombs och Strömbäck skriver om gestaltningsteorin (se 

kapitel 4.3) och analyserade de ord journalisterna använde av de specifika deltagarna, hur 

rubrikerna var vinklade och de citat från andra deltagare som journalisterna valde att lyfta 

fram.  Detta för att se om rapporteringen av dem framställde deltagarna som ”bra” eller ”dåliga” 

människor, det vill säga hur stor del av artiklarna om dem som var inriktade på positiva och 

negativa värdeord (se kapitel 4.2). 

6.3.1 Olinda Borggren – att skapa en ”häxa”  

Ursprungsdeltagaren Olinda Borggren var den klart mest omskrivna deltagaren under 2005 års 

säsong. Hon fick mycket uppmärksamhet för sina uttalanden som ofta var kontroversiella och i 

kvällspressen beskrevs hon bland annat som en ”Östermalmstjej” med ”bred Stureplansdialekt” 

som ”älskar att provocera och synas” (Expressen 050310). Även flera av deltagarna tyckte illa 

om henne vilket journalisterna ofta valde att lyfta fram. Bland annat kallades hon för en lögnare 

(Aftonbladet 050302) och en riktig elak människa som får andra att må dåligt (Expressen 

050323). 
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Figur 6 visar fördelningen av de artiklar som direkt eller indirekt handlar om Olinda Borggren. Av 96 artiklar om 

Paradise Hotel 2005 var det i 35 artiklar som Olinda Borggren på något sätt var drivande. De övriga 61 artiklarna 

handlade om andra deltagare. Den som förekom näst mest i rapporteringen var deltagaren Patrick Larsson som 

förekom i 14 artiklar. Ofta tillsammans med Olinda Borggren. N = 96 

Diagrammet visar att Olinda Borggren var den deltagare i Paradise Hotel 2005 som Aftonbladet 

och Expressen valde att rapportera mest om, sett till vår definition av vad som är en huvudroll (se 

kapitel 4.2). 36 procent av artiklarna som skrevs i papperstidningarna handlade direkt eller 

indirekt om Olinda. Detta kan jämföras med Patrick Larsson, som var den som tidningarna 

rapporterade näst mest om, och som förekom i cirka 15 procent av artiklarna.  

Att media valde att rapportera om Olinda Borggren i så hög grad skulle kunna bero på det 

Zoonen skriver om att media ger vissa dokusåpadeltagare mycket utrymme för att de är 

kontroversiella personer (se kapitel 4.3) . Genom att rapportera om henne i så mycket högre grad 

än vad de skrev om andra så lyfte Aftonbladet och Expressen därigenom fram henne som en 

viktig person i programmet (se kapitel 4.2) enligt dagordningsfunktionen. 
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Figur 7 visar den procentuella fördelningen av de artiklar som framställde Olinda Borrgren i positiva, negativa eller 

neutrala ordalag. Av 35 publicerade artiklar i Aftonbladet och Expressen förekom Olinda Borggren i 27 artiklar där 

hennes beteenden eller citat framställde henne negativt. I 4 av artiklarna var beskrivningen av henne positiv, medan 

den i 7 av artiklarna var helt neutral. N = 35 

Eftersom kvällstidningarna fick Olinda Borggren att framstå som så pass viktig blev hon också 

en av de deltagare som tittarna hade flest åsikter om. I flera artiklar beskrivs det hur hon avskys 

av tv-tittarna (Expressen 050318) och hatas på debattforum (Expressen 050310). I en 

folkomröstning som arrangerades av Aftonbladet utsågs Olinda Borggren också till ”årets häxa” 

(Aftonbladet 050324). 

Diagrammet ovan visar att de artiklar om Olinda Borggren som framställde henne på ett negativt 

sätt var många i förhållande till de som beskrev henne positivt och neutralt. 69 procent av de 

analyserade artiklarna innehöll negativa ord eller beskrivning av henne, 20 procent av artiklarna 

var neutrala och endast 4 procent av dem innehöll ord eller beskrivningar som fick Olinda 

Borggren att framstå positivt. För att tydliggöra hur negativa, positiva och neutrala artiklar kan se 

ut följer exempel nedan: 

1. Negativ: ”Jag bröt ihop totalt – Sofia i tårar när Olinda kom tillbaka till hotellet” 

(Aftonbladet 050323) 

Beskrivning: Efter att tidigare ha tvingats lämna Paradise Hotel under en parceremoni 

återvänder Olinda Borggren till hotellet. I artikeln beskrivs hon som en person som gjort 
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sig ovän med de flesta deltagare och att hennes återkomst chockerar flera av de andra. I 

artikeln beskrivs också hur deltagaren Sofia Hellqvist ”bryter ihop i tårar” och låter 

henne bland annat kalla Olinda Borggren för bitter, elak och ”värre än tidigare”. Olinda 

Borggren får själv komma till tals i artikeln, men det ges ingen positiv bild av henne. 

 

2. Positiv: ”Se upp rödstrumpor, nu kommer Olinda” (Aftonbladet 050401) 

Beskrivning: I en artikel som handlar om så kallade ”glamourfeminister” lyfts Olinda 

Borggren upp som ett tydligt exempel på personer som ”förenar kamp för lika kön med 

ett snyggt läppstift”. I artikeln beskrivs hon som en ”kaxig kvinna som klär sig i kortkort 

och glitternagellack och som vägrar låta sig placeras i bimbofacket”. Artikeln nämner 

också att hon kallar sig feminist och inte tänker låta sig utnyttjas på grund av hennes kön. 

Olinda Borggren får själv komma till tals i artikeln och säger bland annat ”Folk tror att 

man måste ha foträta skor och bruna kläder för att vara feminist, men så är det inte”. 

 

3. Neutral: ”Olinda och Patrick åker på turné och säljer T-tröjor på nätet” (Expressen 

050407) 

Beskrivning: I artikeln beskrivs hur Olinda Borggren tillsammans med deltagaren Patrick 

Larsson ska åka på turné och sälja kläder på en webbsajt. I artikeln beskrivs Olinda 

Borggren och Patrick Larsson som ”affärspartners”. Olinda Borggren får inte komma till 

tals i artikeln, men ingenting i den beskriver henne med varken positiva eller negativa 

värdeord. 

De artiklar som skrevs om Olinda Borggren under den studerade perioden kan kopplas ihop med 

det McQuail skriver om att det är omöjligt för journalister att i viss mån inte gestalta de personer 

och händelser de skriver om. Något som omedvetet också påverkar publiken (se kapitel 4.3). 

Detta skulle kunna kopplas ihop med det hat som Olinda Borggren fick utstå från tittare då 

dagordningsmakten säger att Olinda Borrgren uppfattades som viktigare än andra deltagare 

eftersom Aftonbladet och Expressen valde att rapportera om henne så pass ofta. Att de negativa 

vinklarna fick störst plats kan också det ha lett till att tittarna ansåg att de var stora händelser (se 

kapitel 4.2). 
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Att en så stor del av artiklarna fokuserade på det negativa skulle kunna förklaras med det 

McQuail skriver om publicitetsmodellen. Nämligen att det är viktigt för massmedia att fånga 

tittarnas uppmärksamhet på ett spännande sätt, vilket lättare görs genom att anspela på skandaler 

och förnedring, som Edin nämner (se kapitel 4.1). 

6.3.2 Saga Scott – att skapa ”deltagaren på al las läppar” 

Precis som Olinda Borggren var också Saga Scott en av ursprungsdeltagarna i Paradise Hotel. 

Av de personer som deltog i 2014 års säsong var Saga Scott också den mest omskrivna. Mest 

uppmärksamhet fick hon för att hon hade sexuella relationer med flera manliga deltagare. 

Kvällspressen skrev bland annat att hennes ”framfart skapar stor frustration bland flera män” 

och att alla hennes relationer ledde till en ”kärlekskarusell” (Expressen 140917). Samtidigt 

beskrevs hon också som ”deltagaren på allas läppar” och ”årets kanske mest färgstarka 

deltagare” (Expressen 140829). Flera av artiklarna om Saga Scott handlade också om deltagaren 

Kristian Täljeblads olyckliga förälskelse i henne samt de ”kärleksbråk” som skedde mellan 

henne och deltagaren Calle Åberg. 

Diagrammet nedan visar att Saga Scott var den deltagare i Paradise Hotel 2014 som Aftonbladet 

och Expressen valde att rapportera mest om, sett till vår definition av vad som är en huvudroll (se 

kapitel 4.2). 35 procent av artiklarna som skrevs i papperstidningarna handlade direkt eller 

indirekt om Saga. Detta kan jämföras med Paulina ”Paow” Danielsson, som var den deltagare 

som tidningarna rapporterade näst mest om under säsongen, och som förekom i drygt 17 procent 

av artiklarna.  
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Figur 8 visar fördelningen av de artiklar som direkt eller indirekt handlar om Saga Scott. Av 65 artiklar om Paradise 

Hotel 2014 var det i 23 artiklar som Saga Scott på något sätt var drivande. De övriga 42 artiklarna handlade om 

andra deltagare. Den som förekom näst mest i rapporteringen var deltagaren Paulina ”Paow” Danielsson som 

förekom i 11 artiklar. N = 23 

Precis som i fallet Olinda Borggren råkade Saga Scott också ut för hat från tittare, detta för att de 

upprördes över hur hon hanterade sina relationer med de manliga deltagarna. I en artikel 

beskriver Saga Scott hur sexet i TV har lett till att hon ”konstant får ta emot hat”, till skillnad 

från de män hon har sex med (Expressen 140910). I artikeln säger Saga Scott bland annat: 

Skillnaden är tydlig. I Chris kommentarsfält skrev folk ”vilken kung du är” efter avsnittet, medan de skrev ”hora” 

och ”luder” till mig. Det är fan inte okej. 

I en artikel i Expressen vittnar Saga Scott också om hur hon under en krogkväll i Klippan har 

attackerats av två män. Attacken kopplar Saga Scott samman med den uppmärksamhet hon har 

fått i samband med Paradise Hotel. Samma uppmärksamhet har gjort att hon av säkerhetsskäl 

tvingas hålla sig nykter när hon går på krogen (Expressen 140826). I samma artikel redovisas 

också hur många följare 2014 års Paradise Hotel-deltagare har på Instagram. Saga Scott har flest 

följare, vilket skulle kunna betyda att hon också är den deltagare som publiken har mest åsikter 

om.  

Detta kan kopplas ihop med det McCombs skriver om att pulikens syn på en persons viktighet 

baseras på hur ofta media väljer att rapportera om personen (se kapitel 4.2). Den uppmärksamhet 
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Saga Scott fick av medierna skulle, precis som i fallet Olinda Borggren, kunna härledas till 

Zoonens resonemang om att kontroversiella personer får mer utrymme än andra i dokusåpor (se 

kapitel 4.3). Att Saga Scotts sexuella frigjordhet sågs som något kontroversiellt kan 

exemplifieras med det Saga Scott själv säger om hur kritiken mot henne skiljde sig mot kritiken 

mot deltagaren Chris Olsson efter att de hade haft sex med varandra. 

Figur 9 visar den procentuella fördelningen av de artiklar som framställde Saga Scott i positiva, negativa eller 

neutrala ordalag. Av 23 publicerade artiklar i Aftonbladet och Expressen förekom Saga Scott i 11 artiklar där hennes 

beteenden eller citat framställde henne positivt. I 8 av artiklarna var beskrivningen av henne negativ, medan den i 4 

av artiklarna var helt neutral. N = 23 

Diagrammet ovan visar att den rapportering som Expressen och Aftonbladet gjorde av Saga Scott 

i Paradise Hotel 2014 till största delen var positiv, till skillnad från den rapportering som skedde 

av Olinda Borggren som var den som förekom flitigast i rapporteringen 2005 (se kapitel 6.3.1). 

48 procent av de analyserade artiklarna innehöll saker som i huvudsak framställde henne, hennes 

åsikter eller hennes handlingar som något positivt. 35 procent av artiklarna var sådana som 

innehöll negativa beskrivningar av henne och 17 procent av de analyserade artiklarna kan ses 

som neutrala. 

För att tydliggöra hur negativa, positiva och neutrala artiklar kan se ut i detta fall följer exempel 

nedan: 
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1. Negativ: ”Sagas stora killkaos – ”Det var en jävla berg- och dalbana” (Expressen 140917).  

Bakgrund: I artikeln berättar journalisten om hur Sagas Scott kärleksliv i programmet 

blir ”ännu mer komplicerat”. Artikeln handlar om hur deltagaren Calle Åberg, som Saga 

Scott ska ha varit förälskad i, återvände till hotellet bara timmar efter att hon hade 

spenderat natten tillsammans med en annan manlig deltagare. Hennes beteende i 

Paradise Hotel beskrivs som en ”framfart” som ”skapar stor frustration bland flera män”. 

Flera av männen intervjuas. Bland annat deltagaren Kristian Täljeblad som beskrivs som 

uppgiven, och Amandus Allstadius som kallar Saga Scott för ”en hal jävel”. Saga Scott 

själv får komma till tals själv, men trots att artikeln handlar om henne får hon lite plats i 

artikeln i jämförelse med de män som får kommentera det hon har gjort i programmet. 

 

2. Positiv: ”Oron över test-luckan – Testades mot könssjukdomar två veckor innan resan till 

drömhotellet” (Expressen 140827). 

Bakgrund: Alla deltagare som är med i Paradise Hotel får testas för könssjukdomar, 

bland annat klamydia och gonorré, innan de är med i programmet. Enligt artikeln skedde 

testerna två veckor innan resan, vilket skulle kunna lett till att deltagarna trots testen hade 

haft könssjukdomar under sin tid i programmet eftersom det fanns en tidslucka mellan 

dagen då testen togs och dagen då deltagarna åkte till inspelningen. Saga Scott lyfts fram 

som en av de främsta kritikerna mot hur produktionsbolaget och TV3 hanterade 

situationen. Journalisten berättar att Saga Scott testade sig igen så fort hon kom tillbaka 

från inspelningen. Citat som ”Det är jävligt konstigt” och ”Jag tror inte att alla har gjort 

det, men jag tycker att alla borde” om att testa sig vid hemkomst målar upp Saga Scott 

som en ansvarstagande person. Detta till skillnad från deltagaren Calle Åberg, den andra 

deltagaren som får komma till tals i artikeln, som berättar att han inte använde kondom i 

programmet och inte heller var orolig för att smittas.  

 

3. Neutral: ”Han är Sagas nya drömprins” (Expressen 141212)  

Bakgrund: I en artikel beskrivs hur Saga Scott har börjat dejta den tidigare Paradise 

Hotel-deltagaren Adam Lökholm. I artikeln beskrivs hur paret började umgås och 

ingenting beskriver Saga Scott i varken positiva eller negativa ordalag. Såväl Saga Scott 

som Adam Lökholm får komma till tals i artikeln. 
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Trots att majoriteten av de artiklar som skrevs om Saga Scott under den valda tidsperioden inte 

var negativa så skulle man ändå kunna koppla ihop den höga uppmärksamheten av henne med 

det Edin skriver om att tittarna fångas med hjälp av skandaler och förnedring (se kapitel 4.1). Av 

de artiklar där Saga Scott förekom som huvudroll 1 eller huvudroll 2 handlade 39 procent om sex 

och relationer. Näst flest artiklar, 26 procent, handlade om Saga Scotts privatliv. Detta kan 

kopplas samman med det McCombs skriver om att journalisterna väljer ut vilken specifik fakta 

eller händelse kring en person som tyngdpunkten i artikeln ska ligga på (se kapitel 3.3). Det kan 

också hänga ihop med Weibulls och Wadbrings resonemang om att medierna i dag använder sig 

av en högre grad av personifiering än tidigare (se kapitel 4.3). 

6.4  HUR SKRIVS RUBRIKERNA? 

När vi studerade de valda tidningsartiklarna så kategoriserade vi in artiklarnas rubriker i tre 

kategorier: värderande, opartiska och citatrubriker. Detta för att kunna se om 2014 års rubriker i 

enlighet med publicitetsmodellen var mer tillspetsade än de som publicerades 2005. 

För att tydliggöra hur värderande, opartiska och citatrubriker kan se ut följer exempel nedan: 

1. Värderande: ”Olinda kuppade bort sina fiender” (Aftonbladet 050326). 

Bakgrund: Under en parceremoni valde Olinda Borggren att ställa sig bakom deltagaren 

Joakim Rönnmark istället för deltagaren Andreas Wildh, vilket ledde till att Andreas 

Wildh åkte ur tävlingen. Tidigare under kvällen hade också deltagaren Lina Nilwert 

tvingats lämna hotellet. Rubriken kan ses som värderande eftersom ”kuppade” samt 

”fiender” mer är en typ av gestaltning (se kapitel 4.3) snarare än en opartisk rapportering.  

 

2. Opartisk: ”PH-vinnaren påstås vara avslöjad i förväg” (Expressen 140904). 

Bakgrund: I ett videoklipp som sprids på internet berättar en av årets deltagare om vad 

som kommer att hända i säsongen. Deltagaren avslöjar också vilket par som i slutändan 

kommer att vinna prissumman och stå som segrare. Rubriken kan ses som opartisk 

eftersom den inte innehåller några värderande ord och inte heller tar någon ställning.  

 



	

	 40	

3. Citatrubrik: ”Gregory: Tjejerna var snåla med sex” (Expressen 050407) 

Bakgrund: Deltagaren Gregory Nanderöd intervjuas efter att han tvingats lämna Paradise 

Hotel. I intervjun berättar han bland annat om hans relationer med de övriga deltagarna 

samt om hans planer efter tiden i programmet. Rubriken innehåller ett citat från Gregory 

Nanderöd och innehåller även hans förnamn. Vi är dock medvetna om att citatrubriker 

inte är helt opartiska då journalisten, enligt gestaltningsteorin, väljer vilken tyngdpunkt 

en artikel ska ha genom att välja ut vilket citat från intervjupersonen som används i 

rubriken (se kapitel 4.3). 

 

Figur  10 visar den procentuella fördelningen av rubriktyper från kvällspressens artiklar om Paradise Hotel 2005. 

Av 96 publicerade artiklar i Aftonbladet och Expressen var 50 av rubrikerna värderande, 26 av rubrikerna opartiska 

och 20 artiklar innehöll en citatrubrik. N = 96 
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Figur 11 visar den procentuella fördelningen av rubriktyper från kvällspressens artiklar om Paradise Hotel 2014. Av 

66 publicerade artiklar i Aftonbladet och Expressen var 28 av rubrikerna värderande, 25 av rubrikerna opartiska och 

13 artiklar innehöll en citatrubrik. N = 66 

Diagrammen ovan visar att 52 procent av de analyserade artiklarna om Paradise Hotel från år 

2005 innehöll värderande rubriker. 27 procent av artiklarna hade rubriker som av oss tolkats som 

opartiska och 21 procent av artiklarna hade rubriker som innehöll ett citat från någon av 

deltagarna. Detta till skillnad från de artiklar om Paradise Hotel som publicerades år 2014, där 

42 procent av artiklarnas rubriker på något sätt var värderande, 38 procent av rubrikerna tolkats 

som opartiska och 20 procent innehöll citat från en deltagare. 

Detta skulle kunna tyda på att kvällspressen använde sig av gestaltningar i högre grad år 2005, 

vilket skulle kunna motbevisa det Weibull och Wadbring skriver om att konkurrens från nya 

medier har lett till att de etablerade medierna har börjat använda sig av personifiering i högre 

grad än tidigare (se kapitel 4.3). Samtidigt som Weibulls och Wadbrings resonemang inte kan 

uteslutas helt, då vi sett att artiklar som vinklats på relationer, sex och privatliv har fått större 

fokus på senare år (se kapitel 6.2). 

Genom att studera diagrammen ovan kan vi se att rubrikerna, trots en viss förskjutning mot 

opartiska rubriker i Aftonbladets och Expressens pappersupplagor gällande rapporteringen av 

Paradise Hotel, är relativt oförändrade. Tydligt är dock att de värderande rubrikerna över lag är  

i majoritet, vilket kan kopplas samman med det McQuail skriver om att det nästan är omöjligt för 
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journalister att inte i viss mån gestalta händelser och personer som de skriver om (se kapitel 4.3) 

samt det Edin skriver om att kvällspressen vinklar för att skapa högre tittarsiffror, vilket i 

slutändan leder till större lösnummerförsäljning (se kapitel 4.1).  

7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Vårt syfte med studien var att undersöka hur Aftonbladets och Expressens rapportering av 

Paradise Hotel i tidningarnas pappersupplagor har förändrats över tid, med fokus på 

programmets första säsong 2005 samt den näst senaste säsongen 2014. Förändringen var dock 

mindre än vad vi hade räknat med och redovisas nedan tillsammans med våra egna reflektioner 

kring slutsatserna. 

Det vi såg var att kvällspressens användning av laddade ord om programmet förekom i mycket 

lägre grad år 2014 när vi jämförde dessa med år 2005 (se kapitel 5.1). Det skulle kunna betyda 

att publikens kännedom om programmet var mycket högre år 2014, men också att dokusåpor 

som Paradise Hotel i dag är så vanliga att de inte längre ses som något onormalt och 

chockerande. Det kan jämföras med hur Expedition Robinson kallades för en ”mobbningssåpa” 

under programmets första säsong, men i slutändan sågs som ren familjeunderhållning. 

Från 2005 till 2014 har det också skett en förskjutning i de ämnen som artiklarna har handlat om 

(se kapitel 5.2). Artiklar om såväl privatliv som sex och relationer fick betydligt större plats 2014 

än vad de fick 2004, då artiklarna istället fokuserade på konflikter deltagarna emellan. Det skulle 

dock kunna förklaras med att det helt enkelt var mycket mer bråk år 2005 och att deltagarna 

2014 hade mer sex med varandra. För att få en tydlig bild av detta skulle det vara intressant att se 

en forskning där papperstidningarna helt läggs åt sidan och fokus istället läggs på Aftonbladets 

och Expressens nöjessidor på internet. Resultatet av den studien i kombination med den vi skrivit 

skulle ge en mer heltäckande bild av hur rapporteringen av Paradise Hotel har förändrats över 

tid.  

Båda säsongerna av Paradise Hotel har haft tydliga huvudpersoner i media och båda dessa har 

varit kvinnor (se kapitel 5.3). En intressant skillnad är dock att Olinda Borggren och Saga Scott 

har framställts så annorlunda i media. Där Olinda Borggren pekades ut som ”årets häxa” 

beskrevs Saga Scott istället som ”årets klarast lysande stjärna”, vilket skulle kunna förklaras 

med att starka kvinnor som tar plats är mer normalt år 2014, vilket i sin tur betyder att det inte 
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behöver vinklas lika hårt på dessa. Det skulle dock även kunna vara så enkelt att Olinda 

Borggren helt enkelt skapade fler konflikter och betedde sig otrevligare än Saga Scott. Detta är 

svårt för oss att svara på eftersom vi endast har studerat de artiklar som skrivits om deltagarna 

och varken sett programmen eller intervjuat de deltagare det handlar om. Vi kan inte heller svara 

på exakt varför just Olinda Borggren och Saga Scott blev programmens huvudpersoner. Det 

skulle kunna bero på att det skapas fler reaktioner mot kvinnor än mot män, men det skulle också 

kunna bero på att båda två hade uttänkta pr-strategier om vad de behövde göra för att få maximal 

medietid. 

Något som var nytt för oss var dock hur media väljer att skapa huvudpersoner av olika deltagare. 

I vår studie upptäckte vi att det knappt rapporterades alls om vissa deltagare. Intressant är också 

att de personer som media rapporterade mest om skiljde sig ganska kraftigt från rapporteringen 

av de deltagare som i slutändan vann programmet. Detta skulle kunna ses som att det finns flera 

olika vinnare av Paradise Hotel, de som vinner 500 000 kronor och de som får mest tid i media 

och kan utnyttja detta för att skapa en karriär. 

Intressant är också att se hur pass lite rubrikerna har förändrats (se kapitel 5.4). Vi utgick från att 

de, enligt publicitetsmodellen, skulle vara hårdare vinklade år 2014 men upptäckte istället att 

andelen opartiska rubriker snarare hade ökat. Även detta skulle dock kunna förklaras med att 

både citatrubrikerna och de värderande rubrikerna har fått större plats på internet. 

Vår studie är ett fall av kvällspressens nöjesrapportering. I enlighet med publicitetsmodellen 

antog vi att de artiklar som skrevs 2014 skulle vara hårdare vinklade och ha tillspetsade rubriker 

för att få uppmärksamhet från läsare och annonsörer. Detta har vi inte kunnat hitta några tecken 

på i vår undersökning. Klart är i alla fall att pappersupplagorna, mellan de år vi har undersökt, 

inte har gått mot publicitetsmodellen sett till att locka läsare genom att rapportera om dokusåpor 

och sensationer i högre grad än tidigare. 

Eftersom dokusåpor är en väldigt bred genre som innehåller många typer av program (se kapitel 

3) är det svårt att generalisera kring genren i stort. Vi tror dock att det efter vår undersökning kan 

generaliseras kring liknande dokusåpor där människor interagerar med varandra som Paradise 

Hotel, som exempelvis Ex on the beach och Big Brother. Vi tror också att det går att generalisera 

kring de säsonger av Paradise Hotel som sändes mellan år 2005 och 2014. Intressant vore dock 
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om någon hade undersökt även dessa för att se om upplägget med en tydlig huvudperson är något 

som är ständigt återkommande i kvällspressens rapportering av programmet. 
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9 BILAGOR 

9.1  KVANTITATIVT KODSCHEMA (BILAGA 1) 

Variabel 1: Tidning 

Variabelvärden: 

1. Aftonbladet    

2. Expressen 

 

Variabel 2: År 

Variabelvärden: 

1. 2005     

2. 2014 

 

Variabel 3: Rubrik 

Variabelvärden: 

1. Citatrubrik    

2. Värderande rubrik    

3. Opartisk rubrik 

 

Variabel 4: Huvudvinkel 

Variabelvärden: 

1. Tävlingen    

2. Sex och relationer    
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3. Konflikt    

4. Privatliv    

5. Reaktioner mot deltagarna/programmet    

6. Övrigt 

 

Variabel 5: Huvudroll 1 

Variabelvärden: 

1. Deltagarna 

 

Variabel 6: Kön på huvudroll 1 

Variabelvärden: 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Övrigt 

 

Variabel 6:  Huvudroll 2 

Variabelvärden: 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Övrigt 

 

Variabel 7: Röst huvudroll 1 
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Variabelvärden: 

1. Får komma till tals 

2. Får inte komma till tals 

 

Variabel 8: Röst huvudroll 2 

Variabelvärden: 

1. Får komma till tals 

2. Får inte komma till tals 
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9.2  KVALITATIVT FRÅGEFORMULÄR (BILAGA 2) 

Fråga 1. Hur beskriver journalisten huvudroll 1? 

Fråga 2.  Hur beskriver journalisten huvudroll 2? 

Fråga 3. Hur beskriver andra huvudroll 1? 

Fråga 4. Hur beskriver andra huvudroll 2? 

Fråga 5. Med vilka ord beskrivs händelsen i artikeln? 

Fråga 6.  Hur beskriver journalisten och andra Paradise Hotel? 

Fråga 7. Hur lyder artikelns fullständiga rubrik? 

	


