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Sammanfattning

Den här uppsatsen grundar sig i en enkätstudie riktad mot publiken av realityprogrammet Paradise 

Hotel som sänts på TV3 hösten 2014. Anledningen till denna studie var att se hur publiken mottar 

programmet, vilket motiv dem har och vilket behov som uppfylls med sitt tittande. Och även där 

jämföra mellan män och kvinnor och hur ofta dem tittar. Detta för att se varför ett så omtalat program

som Paradise Hotel toppat listorna över antal tittare hösten 2014.

Teorierna som använts i denna studie är Uses och gratifications-teorin och den danska 

mediaforskaren Kim Schrøders multidimensionella teori om mottagande. Det främsta materialet 

samlades in med hjälp av en enkät skapad i Google Docs och som delades via Paradise Hotels 

officiella facebooksida. Detta gav 2 252 enkätsvar. Och ur detta gjordes ytterligare ett urval på 500 

enkäter som lades in i statistikprogrammet SPSS för att kunna ta fram korstabeller att analysera. 

Tittarna använder sig främst av programmet för att fylla på underhållningskontot men det finns också

de som använder sig av programmet för att känna en social tillhörighet. Resultatet som framkom var 

att skillnaderna mellan män och kvinnor inte alltid är så stor. Den största skillnaden gick däremot att 

se i hur man mottar och uppfattar jämfört med hur ofta det tittas på programmet. 

Nyckelord: Paradise Hotel, Enkätstudie, Motiv, Behov 
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1.Inledning

Paradise Hotel sänds i skrivande stund tre kvällar i veckan på TV3 och har fått stort utrymme i 

media. Det är också ett av de realityprogram som har flest tittare, framförallt på webben. En fråga jag 

ställer mig är hur ett så kontroversiellt program som Paradise Hotel kan få så mycket tittare? Kanske 

kan ett av svaren vara att det beror på att det är just kontroversiellt. Denna undran ledde till min 

forskningsidé: Vad har publiken för uppfattning om Paradise Hotel och vad är tittarnas uppfattning 

om deltagarna som individer? En fokuspunkt är också att undersöka vilket motiv publiken har till sitt 

tittande och vilket behov man känner uppfylls med hjälp av Paradise Hotel. En hypotetisk tanke är att

svaren på dessa frågor sedan kan undersökas närmare genom att exempelvis titta på skillnader mellan

kön. 

Denna studie genomförs med hjälp av ett enkätformulär riktat till programmets tittare. Programmets 

huvudsakliga målgrupp är främst äldre tonåringar och unga vuxna, det vill säga människor som 

befinner sig i samma ålder som deltagarna. Däremot finns det ju självklart ett större åldersspann 

bland tittarna. Med ett enkätformulär vill jag nå en stor del av programmets tittare genom spridning i 

sociala medier, framför allt med hjälp av Paradise Hotels of ficiella facebooksida. 

Tanken med denna studie är att få fram ett resultat som är representativt för de som tittar på 

programmet, i den mån det är möjligt. Det är omöjligt nå ut till precis alla som tittar och tar del av 

programmet. Resultatet kommer att ge motivet till publikens tittande, i vilket syfte en tittar och 

publikens åsikter om programmet och deltagarna. Då det finns olika typer av tittande, som i 

underhållande syfte eller rentav för att ens vänner tittar och en vill vara med i ”snacket”, är det 

intressant att se hur och varför en väljer att titta på Paradise Hotel. I fastställandet av tittarens 

identitet kan det också vara intressant att undersöka huruvida skillnader i åsikt existerar beroende på 

kön, ålder eller hemvist.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att klargöra hur Paradise Hotels publik ser på programmet och deltagarna 

och vilka motiv publiken har till sitt tittande. 
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1.2 Frågeställning 

 Hur uppfattar publiken programmet och deltagarna?

 Varför tittar publiken på programmet? Finns något underliggande motiv till tittandet och 

vilket behov uppfyller en med sitt tittande?

 Uppfattar män och kvinnor programmet och deltagarna olika eller lika? Hur då? 

 Finns det skillnader i uppfattning och motivation beroende på hur ofta man tittar på 

programmet?

1.3 Material och avgränsning

1.3.1 Material 

Inför denna studie har jag utformat ett enkätformulär med 19 frågor (se bilaga). Av dessa frågor är 

fem stycken av demografisk karaktär, för att kartlägga vilka respondenterna är. Resterande frågor rör 

motivet till tittandet och synen på programmet och deltagarna. Enkätformuläret utformades i Google 

Docs. Därefter tog jag kontakt med produktionen till Paradise Hotel för att sprida den via sociala 

medier. De delade enkäten på programmets officiella Facebooksida som vid tidpunkten hade över 69 

000 följare. Av dessa svarade 2 252 personer på min enkät. För närmare beskrivning av detta se 

kapitel fyra.

1.3.2 Avgränsning

Denna studie riktar sig endast till de aktiva tittarna av Paradise Hotel. Med aktiva tittare menas de 

människor som inte nödvändigtvis sett varje avsnitt, men som sett något avsnitt av programmet under

rådande säsong. För denna studie är det inte relevant varför man inte tittar på programmet, enkäten 

riktar sig därför enbart mot tittare av programmet. 28 % av de som svarat på enkäten är män. Därför 

får även mitt urval lika stort procentuell representativitet vilket innebär 140 slumpmässigt utvalda 

manliga svar och 360 slumpmässigt utvalda kvinnliga svar.

2. Reality-TV och Dokusåpan Paradise Hotel 

I detta kapitel förklarar jag begreppet reality-TV och ger en beskrivning av programmet Paradise 

Hotel.
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2.1 Reality-TV 

Reality-TV, eller dokusåpa som det också kallas, är en genre inom TV-produktion. Dokusåpa 

grundas i att en grupp individer, i egenskap av sig själva, filmas under en viss tid och ibland under för

programmet speciella omständigheter1. Många program i denna genre går oftast ut på en tävling 

mellan programmets deltagare, vilket också är fallet för Paradise Hotel. För dokusåpor i allmänhet 

och för Paradise Hotel i synnerhet fokuserar ofta innehållet på deltagarnas känslor och det 

emotionella förhållandet sinsemellan. Dokusåpor är ofta bundna till ett visst produktionsbolag som 

äger rättigheterna till programmen. Rättigheterna till Paradise Hotel ägs av MTV Mastiff som också 

producerar programmet. Produktionsbolaget ligger under koncernen Zodiak Media2. 

Dokusåpor har genom åren resulterat i starka reaktioner hos publik, journalister och bloggare i olika 

typer av medier3. En stor del av det som gör dokusåpor så intressanta tros vara det faktum att 

innehållet visar riktiga personer och inte skådespelare, vilket skapar en mer verklighetstrogen 

underhållning. Skeggs och Woods menar att TV-genren visar deltagarens vardag, och att vissa 

dokusåpor även skildrar klass och kulturer, som i sin tur även redigeras av produktionen4. 

2.2 Dokusåpan Paradise Hotel 

Produktionsbolaget MTV Mastiff ligger bakom produktionen av 2014 års tillika sjätte upplagan av 

svenska Paradise Hotel. Tre kvällar i veckan, måndag, tisdag och onsdag, sänds programmet på TV3 

och vid tidpunkten för denna studie har säsongsavslutningen inte skett ännu. Programmet går ut på att

ett antal kvinnor och män checkar in på ett lyxhotell i Mexiko. På Paradise Hotels webbsida förklaras

det enkelt: 

Tio unga snygga singlar har skickats till Mexikos stillahavskust för att 

tillsammans checka in på ett av världens lyxigaste boenden. Det blir sol, 

bad, lyx och fest – men vistelsen i paradiset är ingen semester5.

Programmet går ut på att deltagarna varje vecka ska hitta en partner, en partner som en kan stå säkert 

med genom programmet men också en partner som lätt kan bytas ut i parceremonin i slutet av varje 

vecka. Denna parceremoni går ut på att det kön som är i majoritet vid tillfället ska välja en partner. 

Det kan till exempel leda till att två män väljer samma kvinna, som i sin tur får välja vilken man hon 

vill bilda par med. Den som blir bortvald från lämna spelet och hotellet. Då och då checkar även en 

joker in som kan ställa till med kaos i bildade par och skapade pakter. Utöver det har varje vecka ett 

1 Nationalencyklopedin, Dokusåpa, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokusåpa (Hämtad 
2014-11-24)

2 http://www.mastiff.se (Hämtad 2014-12-02)
3 Beverley Skeggs & Helen Wood. Reacting to Reality Television, s. 2
4 Beverley Skeggs & Helen Wood. Reality television and class, s. 6
5 Www.paradisehotel.tv3.se (Hämtad 2014-11-25)
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tema, som speglar uppdragen deltagarna får och hur de lever under den veckan. Det par som sedan 

står sig till finalen får ta del av priset på en halv miljon kronor. Utöver det som är självklart för spelet,

såsom att finna en partner att stå stark med eller bilda pakter, så lever deltagarna på en enda lång 

chartersemester. Det är helt enkelt mycket sol, fest, bad och paraplydrinkar som varvas med vänskap,

bråk och kärlek.  

Programmet är den dokusåpa som under hösten 2014 har flest tittare på webb-TV utav alla 

dokusåpaprogram, vilket innebär att den tittarmässigt har ett stort övertag över andra dokusåpor som 

Idol och Big Brother6. Webbpubliken var i november 2014 cirka 180 000 tittare per avsnitt7. Det har 

också skrivits mycket om programmet i diverse dags- och kvällstidningar. På så sätt får programmet 

gratis marknadsföring och syns mer, om än det kanske många gånger är mer negativ än positiv 

publicitet.

3. Tidigare forskning och teoretisk ram 

I detta kapitel nämns tidigare forskning inom samma ämne och de teoretiska ramarna som är 

relevanta för denna studie.   

3.1 Tidigare forskning

Det finns mycket tidigare forskning kring ämnet såpoperor och reality-TV. Jag väljer att presentera 

två studier som jag anser vara relevanta för min egen undersökning. 

3.1.1 Beverley Skeggs och Helen Wood

Beverley Skeggs och Helen Wood har i boken Reacting to Realitytelevision – Performance, 

Audience and Value forskat kring hur kvinnor tar emot olika dokusåpor som sänts i Storbritannien. 

Program som även sänds i Sverige. I boken tar de upp exempel som Wifeswap, Jersey Shore och Big 

Brother.  Deras studier utgår intervjuer med brittiska kvinnor av olika demografisk bakgrund som 

skett med jämna mellanrum under tre års tid. Skeggs och Wood förklarar dokusåpor som något där 

tittarens egna personliga vardag dramatiseras och medieras8. Tittaren skulle alltså hypotetiskt sätt lika

gärna kunnat vara deltagarna, och det speglar verkligheten i viss mån.  Deras studie grundar sig 

främst på hur de olika brittiska kvinnorna ser på deltagarna utav programmet Wifeswap, ett program 

där två fruar ur två olika familjer byter tillvaro med varandra.

Skeggs och Wood kategoriserade informanterna efter arbetarklass, medelklass och överklass. De 

tittade på hur TV-program påverkar ens sociala liv och relationer och kommer bland annat fram till 

att dokusåpaprogram skapar intryck för att dra till sig tittare, för att få tittare att ansluta sig och för att

6     www.mms.se, (Hämtad 2014-11-25)
7 Ibid (Hämtad 2015-01-02)
8 Skeggs & Wood. Reacting to Reality Television,  s. 113
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framkalla någon form av reaktion. Som i affektforskning förklarar de att kvinnorna kritiserar och 

värderar innehållet de mött genom att anspela det i sina egna liv, genom att förklara hur de själva 

känt i liknande situationer9. Skeggs och Wood såg även att tittarens relation till televisionen inte 

försvinner med tiden, utan hur olika uppseendeväckande reaktioner också kommer genom vad 

tittaren har för demografiskt ursprung såsom ras, klass och kön10. Deras studie har utgått från andra 

teorier än de teorier som förekommer i denna studie. Däremot är det intressant att se hur de sett att 

kvinnorna knyter sig an och påverkas av dokusåpor, vilket även är relevant för denna studie. 

 3.1.2 Ien Ang

Ien Ang är en forskare inom ämnet som har skrivit flera böcker om publiken och TV-program. Fokus

ligger på huruvida medieinnehåll kan ge publiken någon form av tillfredsställelse och huruvida 

innehållets betydelse bidrar till individers identitetsskapande11. Ang har gjort en studie av tittarna till 

TV-serien Dallas som sänts världen över, där hon studerade hur tittarna upplevde såpoperan. Hon 

skriver att ingen är tvingad att titta på TV, utan att folk förmodligen tittar på grund av 

underhållning/glädje. Ang påpekar dock också att individer kan bli påverkade eller frestade till att 

titta på TV på grund av mycket reklam12. Ang beskriver teorin uses- and gratificaitons, men menar att

teorin inte har möjlighet att redovisa varför personer tittar eller vilken process som skapar ett behag 

till programmet. Hon menar på att behaget inte alltid kommer från ett behov av tillfredställelse utan 

är mer en effekt av en kulturell konstruerad mening13. 

Såpan som Ang studerat, Dallas, erbjuder precis som andra program underhållning till sina tittare. 

Intressant är hur dessa underhållningsprogram framställs som just sådana, underhållande program. 

Ang menar att det är vad som händer under själva tittandet, under korrelationen mellan tittare och 

programmet, som underhållningen skapas. Hennes studie, likt denna studie, kan inte fastställa att 

resultatet är det som gäller för alla tittare av programmet. Hon menar att det är genom att finna 

underliggande sociala ideologier och avbildningar som meningen med programmet förmedlas. Det är 

genom att finna dessa två faktorer i enkätsvaren, i hennes fall breven hon fick av tittare, som svaren 

på hur det upplevda underhållsbehovet ser ut hos tittarna14. 

3.2 Teoretisk ram

I denna studie används teorier inom receptionsforskning och användarstudier. Jag utgår från två 

teorier som jag anser vara relevanta för min studie och frågeställning. Den första teoretiska 

9 Skeggs & Wood. Reacting to Reality Television,  s. 131
10 Ibid, s. 131
11 Göran Eriksson & Johan Östman. Receptionsanalys, s.308
12 Ien Ang, Watching Dallas, s. 9
13 Ibid s. 10
14 Ibid s. 11
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bakgrunden är Uses- och grati fications-teorin, alltså hur publiken använder sig av mediet och vilken 

sorts tillfredsställelse publiken anser sig få. Receptionsforskarens Kim Schrøders modell är en 

flerdimensionell modell om hur publiken mottar ett medieinnehåll, som en uppdatering på Stuarts 

Hall modell om Encoding/Decoding. Modellen redogörs för nedan.

3.2.1 Uses and gratifications 

Denna teori började användas under 1940-talet, då i studier kring hur publiken mottog det som 

sändes ut i massmedia, främst radio. En stor fokuspunkt var just intresset hos publiken15. Teorin 

fokuserar på hur publiken använder sig (uses) av massmedia och den tillfredställelse (grati fications) 

man får av sitt användande. Publiken anses inte vara passiva i sitt användande utav massmedia utan, 

en grundval i teorin är att publiken använder media av fri vilja för att tillfredsställa behov16. Målet är 

att fastställa psykologiska behov hos publiken och vilken sorts tillfredsställelse som uppstår. Detta 

har fått kritik då det bortser från vilken mening en får av sitt användande, vilket tas upp i 

receptionsstudier17. 

Teorin utgår även från att trots flera variationer av utbud i medier kommer publiken inte att ta sig an 

budskapet om publiken inte har något skäl till det.  Om det inte finns någon likhet mellan 

användarens motivation och budskapet som mediet sprider kommer det inte att få den tänkta effekten.

Det måste alltså alltid finnas en korrelation med budskapet och motivationen mellan sändare och 

mottagare. 

Katz, Blumler och Gurewitch är tre forskare som försökt klargöra uses and grati fications. De menar 

att teorin söker att fastställa det sociala och psykologiska ursprunget till de behov som skapar 

förväntningar om massmedia eller andra kommunikationskällor. Detta leder till en selektiv 

medieexponering eller intresse för andra aktiviteter som resulterar i ett behovs tillfredställelse och 

eventuellt andra oavsiktliga konsekvenser18.

I teorin finns fem perspektiv jag anser vara viktiga att belysa:

 Publiken är en aktiv del av massmedia, de ses inte som passiva i sitt användande och 

mottagande.

 I en masskommunikationsprocess är det användarna som bestämmer tillfredsställelsen av sitt 

val av medier. Detta skapar en teori om en rak linje hur medieinnehåll påverkar attityder och 

beteenden. 

 Medierna konkurrerar med andra källor för tillfredsställelse hos en användare, då massmedier 

inte tillgodoser alla de mänskliga behov man har. 

15 Katz, Blumler & Gurevitch. Uses and Gratifications research. s.509
16   Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith, Media theories & approaches – a global perspective, s.68

17 Eriksson & Östman. Receptionsanalys,  s. 308
18 Balnaves, Media theories & approaches – a global perspective, s. 69 
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 Data insamlad från användare används för att fastställa vilka behov och vilken tillfredställelse

dem vill ha och som i sin tur används av massmedierna i deras kommunikation. 

 Den kulturella betydelsen av masskommunikation bör inte vara i centrum eftersom publiken 

är aktiva i sitt användande av medier och följer egna riktlinjer19.

När det kommer till tillfredsställandet publiken får av användandet av massmedia finns det en rad 

olika typologier. McQuail, Blumler och Brown förklarar olika typer av tillfredsställelse, som en kritik

mot en tidigare förklaring utav Lasswell och Wright. Lasswell och Wright menade att medier gav 

samhället och individer en tillfredsställelse av samband och övervakning, underhållning och kulturell 

socialisering. McQuail med kollegor menar att tillfredsställelsen snarare är av mer djupgående 

karaktär. De menar att det finns mer personliga aspekter av tillfredsställelse. Dels att avleda sig själv 

från olika typer av problem och saker som är känslomässigt jobbiga i livet, dels sociala relationer och

personligt igenkännande. Och som Lasswell och Wright nämnt orientering, där man vill ha översikt 

på sin omgivning och dess händelser20. 

De sociala relationer, personliga igenkännandet och underhållning är något som kan anknytas till 

denna studie i fråga om tillfredsställelse i fråga om huruvida publiken känner igen sig i programmet 

och deltagarna eller varför publiken tittar på Paradise Hotel. Man skulle kunna säga att individer 

använder sig utav massmedier för att sluta sig till eller ifrån olika typer av relationer och behov. Men 

då de bortser från vilken mening man har med sitt tittande, som i många hänseenden går ihop med 

användande och behov, kan det på så sätt göra det svårt att få en totalt övergripande bild av tittaren. 

Kanske tittar man på Paradise Hotel för att man känner en social tillhörighet, men å andra sidan inte 

ser någon mening med det för att man tycker att programmet i sig är tråkigt. 

3.2.2 Schrøders multidimensionella teori 

Kim Schrøder är en forskare inom mediereception, och med reception talas det om mottagandet utav 

diverse medietexter. Vad gör mediet med publiken?21 Hans multidimensionella modell är ett 

alternativ till Stuarts Halls teori om Encoding/Decoding, alltså en teori om hur det inkodas utav 

medieproducenten och därefter avkodas av publiken. Medan Halls teori utgår från tre perspektiv, den 

hegemoniska dominansen, den förmedlande och den oppositionella, så har Schrøder utvecklat den till

lite mer tydliga perspektiv. Schrøders tog fram sin teori i hopp om att det skulle komma att bli en 

generell modell inom forskning av mediereception och som en kritik mot Stuart Halls teori, som han 

anser strävar mot att publiken ska acceptera den rådande hegemoniska sociala kontexten22. Schrøders 

teori utgår från ett antal punkter, och detta för att skilja mellan publikens subjektivitet som ense eller 

oense till ett medieinnehåll. Han anser även att publikens avläsningar av de ideologiska och 

semiotiska dimensionerna inte är det enda som bör studeras23. Teorin utgår bland annat från: 
19 Katz, Blumler & Gurevitch. Uses and Gratifications research. s. 511
20 Ibid. s. 512
21 Kim Schrøder et al, Researching audiences, s. 35
22 Kim Schrøder, Making sense of audience discourses, s. 236
23 Schrøder, Making sense of audience discourses, s. 237
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 Motivation. Finns det ingen motivation hos publiken till ett medieinnehåll så stannar 

mottagande processen redan i början. Tillsammans med andra faktorer som påverkar ens 

intresse, såsom minnen eller åsikter i olika frågor, så bestämmer man sig också om det är värt 

ens tid. Denna del av Schrøders teori fokuserar på sammankopplingen mellan en persons 

preferenser och de som presenteras i en medietext24.

 Förståelse. Detta har att göra med hur publiken ser ”tecknet” och dess mening.  Förhållandet 

mellan tecknet och mottagandet hos publiken. Man talar om det semiotiska, att ett 

medieinnehåll kan ha olika betydelse och mottagande hos olika personer. Vilket i många fall 

kan leda till att man inte förstår innehållet överhuvudtaget på grund av att tecknet inte 

framkallar något hos denne. 

 Produktionsmedvetenhet, alltså hur respondenten visar sin medvetenhet om meningsfulla 

strukturer i konstruktionen av ett medieinnehåll. Det finns två aspekter, antingen uppfattar 

publiken medieinnehållet som en konkret bild av den sociala verkligheten. Eller så ser dem  

det mänskliga som ligger bakom produktionen av medieinnehållet25. Med andra ord, att man 

antingen lever sig in i den fulla grad att det verkligen är så som det man ser eller att man 

finner förståelse i att det finns en produktion bakom som gör att allt kanske inte är en konkret 

bild av verkligheten. 

 Position. Detta handlar om huruvida en är subjektiv eller objektiv till det medieinnehåll man 

tar del utav, alltså huruvida personen accepterar eller avvisar det utvalda medieinnehållet. Att 

mottagaren accepterar innehållet behöver däremot inte betyda att den helt godkänner den 

hegemoniska dominansen. Man håller däremot med om det som en anser vara budskapet med 

innehållet26.

 Tillämpning, hur använder sig publiken av medier i sin vardag27. Varje dag i en människas liv 

socialiserar en oftast med vänner och familj. I sådana interaktioner diskuteras olika 

samhällsproblem, val man måste göra och andra dylika saker. För att kunna delta i 

diskussioner krävs det att man är ”påläst” om det som diskuteras, framförallt när det kommer 

till det kulturella och sådant som händer runt omkring oss. Med hjälp av medier kan man 

tillgodose sig behovet av kunskap för att kunna delta i vissa frågor. Man använder mediet på 

grund av provokation eller av rent intresse28.

Alla dessa punkter är inte relevanta och går inte att tillämpa på denna studie, därför har alla inte 

heller använts i senare analys. De punkter som går att tillämpa är hur publiken tillämpar sitt 

användande av Paradise Hotel, då en del respondenter har svarat att de tittar på programmet för att 

respondentens umgänge tittar. Man kanske vill vara med i diskussioner kring ämnet, alltså tittar den 

24 Ibid. s.244-45
25 Ibid. s. 247
26 Ibid. s. 249
27 Schrøder, Generelle aspekter ved mediereception?, s.68
28 Kim Schrøder, Making sense of audience discourses, s. 252
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på programmet för att kunna delta. Position är också en av punkterna som går att knyta an, huruvida 

en respondent är positivt eller negativt lagd till programmet och deltagarna. En person som är positiv 

till programmet och deltagarna visar på en subjektiv position. Det är dessa två punkter som främst går

att tillämpa i analysen av denna studie. 

Angående punkten om produktionsmedvetenhet hade det varit mer tydligt om en fråga i enkäten hade

varit om en tror att produktionsbolaget vinklar deltagarna på något sätt. På så sätt hade det gått att dra

en parallell till att respondenterna är medvetna eller inte medvetna om att det som visas i Paradise 

Hotel inte nödvändigtvis är en bild av den sociala verkligheten och hur deltagarna är som individer. 

När det däremot kommer till motivation kan slutsatsen redan dras att den finns hos respondenterna, 

eftersom att alla väljer aktivt att titta på programmet.

4. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min valda metod, tillvägagångssättet i framställningen av 

enkätformuläret, urvalet samt hur resultaten sammanställts. 

4.1 Kvantitativ enkät

Kvantitativ enkät är en typ av metod inom medie- och kommunikationsforskning som främst används

för att studera mediepublik, användning och effekter. Det innebär datainsamling för att få en tydlig 

och övergripande bild av ens valda målgrupp och dess attityder och beteenden. Det man kommer 

fram till är ofta ganska generellt, då det är svårt att ställa särskilt komplexa frågor och till detta har 

det riktats mycket kritik. Enkätintervjuer liknar på ett sätt de traditionella intervjuerna, där en 

intervjuare och respondent möts i verkliga livet med ett frågeformulär. Skillnaden är att i en 

enkätintervju har forskaren inget mer deltagande än att formulera enkäten, skicka ut den och sedan 

analysera och sammanfatta. Respondenten svarar i sin tur och skickar därefter tillbaka enkäten. 

Enkäter skickas vanligen ut via post, men på senare år har det även blivit allt vanligare med 

webbenkäter vilket jag använt mig utav i denna studie. 

Det finns tre frågor som ska tänkas på i skapandet och fullföljandet utav en enkätintervju.

 Vem ska man fråga? Vilka som ska ingå i studien och även frågor om urval och bortfall tas 

upp.

 Hur ska man fråga? Hur ska formuläret skapas och hur frågorna ställs. 

 Hur ska man analysera? Bearbetning och analys av den kvantitativa data som samlats in.29

29 Bengt Johansson, Surveyundersökningar, s. 88
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4.2 Urval – Vem ska man fråga?

Jag har efter skapandet av mitt enkätformulär, som jag skapade i Google Docs, tagit kontakt med 

produktionen utav Paradise Hotel för att få hjälp att dela enkäten på deras officiella Facebooksida 

Paradise Hotel SE. På så sätt fick jag en större spridning än jag hade fått om jag enbart delat enkäten 

i mitt personliga kontaktnät. Detta hjälpte då denna studie riktar sig främst mot de aktiva tittarna som 

tidigare nämnt. Facebooksidan har över 69 000 följare och jag fick in 2 252 stycken svar, vilket blir 

3,2% av de som följer sidan. 

Det är viktigt vid undersökningar att det fastställs vilka studien riktar sig emot. I detta fall den aktiva 

publiken, även om det inte varit möjligt att nå precis alla som tittar eller har sett något avsnitt av 

säsong sex. Populationen är de som hela studien riktar sig till – alla tittare av programmet. 

Urvalsramen är alla de följare på Paradise Hotels facebooksida där enkäten delades. I denna studie 

förekommer det en undertäckning vilket innebär att min urvalsram inte täcker hela den tänkte 

populationen30. Trots delning på den officiella Facebooksidan är det omöjligt att nå hela 

populationen. Det finns ju en del av publiken som till exempel inte är registrerad på någon form av 

sociala medier, och dessa har jag således inte kunnat nå. Undertäckning är vidare ett problem i en 

enkätstudie, då det inte når alla som en vill dra en slutsats om. Därmed går det bara att göra en 

generellt tänkbar slutsats31. 

I denna studie, av alla de 2 252 svar på enkäten som kommit in, har jag valt att göra ett stratifierat 

urval. Ett urval som blir representativt för alla svar som kommit in, detta kan en se i bilaga 2 där 

sammanställningen av alla svar finns med. Även om alla följare, fler än 69 000, svarat hade det inte 

varit statistiskt representativt som om alla tittare av Paradise Hotel hade svarat på enkäten. Detta 

urval ur alla enkäter gjordes då det inte var möjligt att föra över alla enkätsvar för studien till SPSS. 

Det urvalet som gjorts är det lilla slutgiltiga urvalet, medan alla enkätsvar är det stora urvalet som 

kommit ur urvalsramen.

28 % utav respondenterna till denna enkät är män och 72 % kvinnor. Jag har därför valt att 

sammanställa och analysera motsvarande andelar män och kvinnor för att svaren ska bli så 

representativa som möjligt. Därmed har jag slumpmässigt valt 140 stycken män och 360 kvinnor, så 

antalet motsvarar den procent av könen som besvarat enkäten. Det kallas stratifierat urval, för att 

kunna dra lite tydligare slutsatser som motsvarar respondenterna32. Det som gör att urvalet inte blir 

representativt för hela populationen är på grund av det faktum att endast är 3,2 % av de som följer 

30 Bengt Johansson, Surveyundersökningar,  s. 89
31 Ibid s. 88
32 Ibid s. 92

13



Facebooksidan har svarat på enkäten, och att enkäten inte har nått ut till hela populationen. Då hela 

populationen är alla som tittar på programmet och urvalsramen är de som följer Paradise Hotel på 

facebook. Däremot är det slumpmässiga och stratifierade urvalet jag gjort på de som svarat på min 

enkät representativt för just dessa. Det kan dock inte fastställas ett resultat som rör alla tittare av 

Paradise Hotel. 

4.3 Enkätformulär – Hur ska man fråga?

När en ska skapa en enkät, speciellt en webbenkät, är det viktigt att frågorna inte är allt för 

komplicerade eller formuläret för långt. Anledningen till detta är att det både tar av människors 

privata tid och riskerar oseriösa svar om respondenten finner att frågorna är för tidskrävande eller 

svåra33. Det ska finnas en röd tråd i frågorna och de frågor som hör ihop ska komma efter varandra f 

för att inte skapa en förvirring hos respondenten. Vanligt är att frågor som väcker intresse ska komma

tidigt, därefter de lite mer kontroversiella värderingsfrågorna och till sist de demografiska frågorna 

som folk inte alltid finner lika intressanta att svara på men än viktiga i fråga om en vill fastställa vem 

eller vilka som svarat på enkäten. Det är viktigt att frågorna uppfattas ungefär på samma sätt utav alla

respondenter34. 

Wärneryd med kollegor förklarar att det är viktigt att ta en sak i taget, som tidigare nämnt med röd 

tråd i frågorna, och att en fråga endast ska behandla ett ämne35. De menar också på att ja- och 

nejfrågor ska undvikas i fråga om attityder36. För denna studie har jag undvikit frågor så som 

huruvida en har en positiv syn till programmet, och istället frågat ”Är din syn till programmet positiv 

eller negativ?”. Där har respondenten fått skalenliga svarsalternativ, där ett varit mycket negativ och 

fem mycket positiv. På så sätt kan ens syn och attityd i denna fråga bli mer rättvis för respondenten 

än om en behövt svara ja eller nej på frågan om en är positivt inställd. Ett problem som Bradburn, 

Sudman och Wansink tar upp vid sådana här studier är om respondenten i fråga har en önskan om 

social tillhörighet som påverkar (social desirability bias)37. Respondenten vill framstå som en bra och 

vettig individ, vilket kan skapa analyssvar som inte är tillräckligt sanna och tillförlitliga. Detta är 

något som behövs ta hänsyn till, det går inte att fastställa att respondenterna är 100 % ärliga i sina 

svar. Wärneryd med kollegor menar att det är viktigt att inte ställa frågor med svarsalternativ där ett 

alternativ kan ses som mer socialt accepterat av respondenten38. Att respondenterna i enkäteten till 

33 Bengt Johansson, Surveyundersökningar, s.102
34 Ibid s.103
35 Bo Wärneryd, Att fråga, s. 60
36 Ibid s.64
37 Bradburn (reds.), Asking Questions, s. 11
38 Wärneryd, Att fråga, s. 67
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denna studie är fullt anonyma ger en något större säkerhet till sanningsenliga svar. 

Enkätformuläret, som skapades via Google Docs, har ett omfång på 19 frågor, där fem stycken utav 

frågorna är av demografisk karaktär för att kunna fastställa vem tittaren är. Resterande 14 frågor 

behandlar bland annat synen på programmet och deltagarna, vilket motiv en har till sitt tittande, hur 

ofta en tittar och vad en finner bäst respektive sämst med programmet.

4.4 SPSS – Hur ska man analysera?

För att sammanställa enkätformulären för denna studie, utöver användandet av Google Docs, har jag 

använt mig av statistikprogrammet SPSS. Svaren från enkäten i Google Docs har förts över till SPSS 

för att där kunna ta fram tabeller till analysen. I denna studie har korstabeller använts (se 

analyskapitlet) för att kunna jämföra variabler, främst mellan män och kvinnors svar. I SPSS har jag 

valt att lägga in mitt urval, 140 stycken män och 360 kvinnor, för att kunna genomföra en närmare 

analys av dessa.

Ett statistikprogram som SPSS är ett så kallat rutsystem som dokument, vilket består av tre saker som

ska fyllas i korrekt. Det första är enheter och det är de som studeras, i detta fall är det varje 

respondent som i sin tur fått en egen rad i rutsystems dokument. Alla frågor som finns i enkäten är så 

kallade variabler och det är det andra som finns i mallen. Varje variabel har en egen kolumn i 

dokumentet. Variabeln har i sin tur en rad svarsalternativ och dessa alternativ ska omvandlas till en 

siffra, vilket kallas kod. 

När allt detta förts över korrekt i statistikprogrammet gäller det att välja ut de variabler som är mest 

intressanta att jämföra för sin studie för att sedan ta fram korstabeller, där det i denna studie främst 

varit aktuellt med korstabeller för att jämföra hur olika kön svarat på de olika frågorna. Därför är just 

könet den variabel som det ligger mest fokus på. Det finns även i senare analys en tabell och 

jämförelse i ålder och kön. Detta för att fastställa i vilka åldrar det urval som gjorts är, och där också 

se om det skiljer sig i åldrarna mellan könen. I korstabeller görs en analys av samband, och det finns 

därmed olika analys av den datan. En av dessa analysmetoder är bivariat analys, där en analyserar hur

två variabler är kopplade till varandra39. Det behöver till exempel inte vara så att alla kvinnor är 

mycket positiva till programmet och män mer negativa, utan det kan bero på att fler kvinnor än män 

har svarat mycket positiv. Samtidigt kan det vara fler män än kvinnor som har svarat att de är ganska 

positiva till programmet. De två olika variablerna som analyseras kallas för oberoende eller beroende,

där kön i denna studie är en oberoende och den andra variabeln en vill se ett samband med är den 

beroende. Detta på grund av att den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. I denna 

39 Bengt Johansson, Surveyundersökningar, s. 112
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studie är alltså de beroende variablerna de frågor som en vill se samband med och analysera utifrån 

variabeln kön. 

Slutligen i denna typ av studier tittar en på sambandsmåttet, som undersöker om det är ett starkt 

samband mellan de olika variablerna. Och om detta samband kan ses som representativt för hela 

populationen. Detta för att till exempel undersöka huruvida det finns ett samband med att fler män än

kvinnor tittar på varje avsnitt av programmet. I denna studie används det statistiska måttet Cramer's 

V. Detta sambandsmått tittar på styrkan av sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln.

Är  Cramer's V 1,0 är det ett perfekt samband, är Cramer's V 0.0 finns det inget samband alls. Det 

finns alltså inga skillnader mellan de oberoende variablerna. Vid 0,2 är Cramer's V måttligt starkt och

över 0,3 är det mycket starkt. Signifikansen ses genom kolumnen ”approx sig”, och är denna lägre än

0,05 är det signifikant. Det betyder att resultatet inte beror på slumpen, inom urvalsramen som för 

denna studie är alla följare på facebook. Signifikansen i analysdelen kommer att förklaras genom ”p 

=”. 

5. Analys och resultat 

I detta kapitel analyseras de korstabeller som tagits fram i statistikprogrammet SPSS av den lilla 

urvalsgruppen, resultatet för den stora urvalsgruppen jämförs även med dessa.

5.1.1 Hur ofta tittar du på Paradise Hotel?

Huroftatittardupåprogrammet * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Huroftatittardupåprogrammet Varje Avsnitt Count 122 294 416

% 87,1% 81,7% 83,2%

1-2 avsnitt/v Count 10 40 50

% 7,1% 11,1% 10,0%

Ett par i månaden Count 2 17 19

% 1,4% 4,7% 3,8%

Mer sällan Count 6 9 15

% 4,3% 2,5% 3,0%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,11 och p = 0,12.

Stora urvalet:

Varje avsnitt 2016 90 %
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1-2 avsnitt i veckan 124 6 %
Ett par avsnitt i månaden 60 3 %
Mer sällan 47 2 %

På frågan om hur ofta en tittar på programmet svarade 83 % av det lilla urvalet att de tittar på varje 

avsnitt. Majoriteten av båda könen har svarat likadant. Sambandet är svagt och det föreligger inte 

signifikans. I det stora urvalet var det 90 % som svarade att de tittade på varje avsnitt. Det är fler män

än kvinnor i urvalsgruppen som tittar på varje avsnitt, och fler kvinnor än män som tittar ett till två 

avsnitt i veckan. Männen i urvalsgruppen följer alltså programmet något mer än kvinnorna. Även om 

majoriteten av alla i urvalsgruppen, som för alla respondenter tittar på varje avsnitt.  

5.1.2 Vem är tittaren?

Hurgammalärdu * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Hurgammalärdu 15-19år Count 76 152 228

% 54,3% 42,2% 45,6%

20-24år Count 53 153 206

% 37,9% 42,5% 41,2%

25-29år Count 8 43 51

% 5,7% 11,9% 10,2%

30-34år Count 2 5 7

% 1,4% 1,4% 1,4%

35år & uppåt Count 1 7 8

% 0,7% 1,9% 1,6%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,13 och p = 0,07.

Stora urvalet:

15-19 år 1125 50 %
20-24 år 844 37 %
25-29 år 192 9 %
30-34 år 32 1 %
35- och uppåt 50 2,00%

Genom att titta på denna korstabell kan vi se att majoriteten av urvalsgruppen (och även av alla 

respondenter) är mellan 15 och 24 år. Det är även i den åldersgruppen som deltagarna är, då främst 

emellan 20 till 24 år. Dessa svar är representativt för det stora urvalet, som vi kan se är det fler 
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personer som är 35 och uppåt än emellan 30 och 34 som besvarat (detta är dock inte en tydligt 

märkbar skillnad). Programmet lockar, om än mest de i målgruppen 15 till 24 år, de flesta åldrar. 

Varärdubosatt * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Bosatt Storstad Count 64 128 192

% 45,7% 35,6% 38,4%

Mellanstor stad (40 000-150 000) Count 36 119 155

% 25,7% 33,1% 31,0%

Tätort (5000 - 40 000) Count 25 76 101

% 17,9% 21,1% 20,2%

Landsbygd ( upp till 5000) Count 15 37 52

% 10,7% 10,3% 10,4%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,1 och p = 0,17.

Stora urvalet:

Storstad 685 30 %
Mellanstor stad (40 000-150 000 invånare) 727 32 %
Tätort (5000-40 000 invånare) 523 23 %
Landsbygd ( upp till 5000 invånare) 303 13 %

Här skiljer sig svaren i urvalet något mot alla de enkätsvar som kommit in. I korstabellen för lilla 

urvalet kan vi se att det är fler antal som bor i en storstad än för det stora urvalet. Denna skillnad är 

inte så utmärkande. Resultatet som kan dras är att majoriteten bor i större städer. Hade denna enkät 

nått ut till alla i populationen för Paradise Hotel tittande så hade det möjligtvis sett annorlunda ut. 

Av detta kan fastställas att de som besvarat denna enkät är någonstans emellan 15 och 24 år, 

tonåringar eller unga vuxna. Majoriteten av dessa är tonåringar och bosatta i större städer. Detta 

stämmer överens i båda urvalsgrupperna. 

5.2 Motiv och behov  

Här fastställs majoriteten av respondenternas motiv och behov till programmet. 
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5.2.1 Motiv till tittande

Motivtillprogrammet * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Motiv Underhållande Count 112 269 381

% 80,0% 74,7% 76,2%

Jag lär mig något om människor Count 4 15 19

% 2,9% 4,2% 3,8%

Mest ett tidsfördriv Count 18 68 86

% 12,9% 18,9% 17,2%

För att mina vänner tittar Count 6 8 14

% 4,3% 2,2% 2,8%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%

Cramer's V = 0,095 och p = 0,213.

Stora urvalet:
Det är underhållande 1783 79 %
Jag lär mig något om människor 104 5 %
Mest ett tidsfördriv 292 13 %
För att mina vänner tittar 61 3 %

Motivet för tittandet på Paradise Hotel är framförallt att programmet ses som underhållande, med 76 

%. Detta är även representativt för det stora urvalet, där 79 % svarat att det är underhållande. 

Däremot är det fler män än kvinnor som tittar för att det är underhållande, medan fler män än kvinnor

angett att de tittar av rent tidsfördriv. Sambandet är ganska svagt och ej signifikant vilket tyder på att 

det inte finns skillnader könen emellan. 

Däremot så tittar även över 80 % av det kvinnliga urvalet på varje avsnitt, men närmare 19 % av de 

kvinnliga respondenterna mest ser det som ett tidsfördriv. Många av dessa, men inte alla, tittar alltså 

på varje avsnitt men ser det mer som ett tidsfördriv, vilket är ett intressant resultat. Ser vi på 

Schrøders multidimensionella teori och punkten motivation måste tittaren finna motivation i sitt 

tittande annars stannar mottagande processen upp. Trots att de tittar på varje avsnitt anger närmare en

femtedel att det enbart är ett tidsfördriv, vilket visar på att det finns någon form av motivation i ens 

tittande. En kan finna programmet underhållande, eftersom att en faktiskt tar sig tid att titta på det 

gång på gång. Ingen skulle ju titta på något som inte fångar ens intresse. Samtidigt som mottagaren 

kanske ser det mer som ett tidsfördriv, trots att en ser på det i ett underhållande syfte. Oavsett så finns

motivationen där, då tittaren aktivt väljer att slå på trean klockan tio på kvällen tre kvällar i veckan  
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Motivtillprogrammet * Huroftatittardupåprogrammet Crosstabulation

Huroftatittardupåprogrammet Total

Varje
Avsnitt

1-2
avsnitt/v

Ett par i
månaden

Mer
sällan

Motiv Underhållande Count 344 28 7 2 381

% 82,7% 56,0% 36,8% 13,3% 76,2%

Jag lär mig något om 
människor

Count
15 2 1 1 19

% 3,6% 4,0% 5,3% 6,7% 3,8%

Mest ett tidsfördriv Count 50 18 10 8 86

% 12,0% 36,0% 52,6% 53,3% 17,2%

För att mina vänner tittar Count 7 2 1 4 14

% 1,7% 4,0% 5,3% 26,7% 2,8%

Total Count 416 50 19 15 500

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,25 och p = 0,00.

Sambandet är starkt och det är signi fikant i ens motiv till tittande jämfört med hur ofta en tittar. Här 

kan vi se att strax över tre fjärdedelar tittar på programmet för att det är underhållande. Av alla de 

som tittar på varje avsnitt så är det inte utmärkande att de flesta, närmare 83%, har underhållning som

motiv. Av de som svarat ett par avsnitt i månaden eller mer sällan är det däremot mer som ser 

programmet som ett tidsfördriv eller tittar på programmet för att vänner gör det. Programmet 

motiverar inte underhållning för dessa, men de väljer ändå att titta på något avsnitt då och då. 

5.2.2 Behovet som tittandet uppfyller

Behovenstittandeger * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Behov Underhållning Count 99 263 362
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% 70,7% 73,1% 72,4%

En känsla av social tillhörighet Count 9 11 20

% 6,4% 3,1% 4,0%

Jag lär mig något Count 1 4 5

% 0,7% 1,1% 1,0%

Inget som jag funderat över Count 31 82 113

% 22,1% 22,8% 22,6%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%

Cramer's V = 0,079 och p = 0,373.

Stora urvalet:
Underhållning 1606 71 %
En känsla av social tillhörighet 118 5 %
Jag lär mig något 40 2 %
Inget som jag funderat över 475 21 %

72 % av urvalsgruppen har svarat att det är det underhållande behovet som tillfredsställs genom 

tittandet. Detta är representativt för stora urvalet där nästan lika stor procent, 71 %, svarade att 

behovet av underhållning tillfredsställs genom ens tittande. Sambandet är svagt och inte signifikant. 

Det finns alltså inga större skillnader mellan könen i denna fråga. 

Cirka 22 % av de båda könen har inte funderat något över vilket behov en känner uppfylls. Så trots att

de aktivt väljer att titta på de flesta av programmen, känner de inte någon vidare tillfredsställelse. 

Motivationen till ens tittande finns ju fortfarande där, respondenten kanske rent av väljer att acceptera 

innehållet men lägger ingen större vikt vid vad det tillför dennes liv och behov. 

6 % av männen svarade att de känner att en känsla av social tillhörighet genom sitt tittande, men 

endast 3 % av kvinnorna svarade att det var detta behov som tillfredsställdes. Tittar en på föregående 

fråga, vilket motiv en har till sitt tittande, svarade även fler män än kvinnor i urvalsgruppen där att de 

tittade för att ens vänner tittar på programmet.  

Behovenstittandeger * Huroftatittardupåprogrammet Crosstabulation

Huroftatittardupåprogrammet Total

Varje
Avsnitt

1-2
avsnitt/v

Ett par i
månaden

Mer
sällan

Behov Underhållning Count 315 35 8 4 362

% 75,7% 70,0% 42,1% 26,7% 72,4%
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En känsla av social 
tillhörighet

Count
17 2 0 1 20

% 4,1% 4,0% 0,0% 6,7% 4,0%

Jag lär mig något Count 5 0 0 0 5

% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Inget som jag funderat 
över

Count
79 13 11 10 113

% 19,0% 26,0% 57,9% 66,7% 22,6%

Total Count 416 50 19 15 500

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,15 och p = 0,00.

Korstabellen ovan visar vilket behov som tillfredsställs av publikens tittande jämfört med hur ofta en 

tittar på programmet. Sambandet är ganska starkt och det är signifikant. Som vi kan se är det tre 

fjärdedelar av urvalet som tittar på varje avsnitt och känner att underhållningsbehovet tillfredsställs. 

För de som tittar en till två gånger i veckan är det också flest som anser att det är behovet av 

underhållning som tillfredsställs. Om än knappt märkbart är det 4 % vardera av de som svarat att de 

tittar på varje avsnitt eller ett till två i veckan som känner att det sociala behovet tillfredsställs. 

Närmare en femtedel, 20 % av de som tittar på varje avsnitt, har inte funderat över vilket behov som 

uppfylls av sitt tittande. Medan av dem som tittar ett par avsnitt i månaden eller mer sällan har flest 

svarat att de inte funderat över vilket behov som tillfredsställs. 

5.3 Programmet ur respondenternas perspektiv

I detta stycke förklaras urvalsgruppens ställning till programmet, alltså huruvida synen till 

programmet är positiv eller negativ, om programmet anses underhållande och spännande eller rent av 

tråkigt och saknar fart. 

5.3.1 Positiv eller negativ till Paradise Hotel

Ärdinsynpåprogrammetpositivelnegativ * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Ärdinsynpåprogram
metpositivelnegativ

Mycket negativ Count
4 10 14

% 2,9% 2,8% 2,8%
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Ganska negativ Count 9 34 43

% 6,4% 9,4% 8,6%

Neutral Count 26 120 146

% 18,6% 33,3% 29,2%

Ganska positiv Count 48 114 162

% 34,3% 31,7% 32,4%

Mycket positiv Count 53 82 135

% 37,9% 22,8% 27,0%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,19 och p = 0,002.

Stora urvalet:

1 56 2 %
2 144 6 %
3 590 26 %
4 774 34 %
5 681 30 %

Denna fråga klargjorde tydliga skillnader mellan män och kvinnor gällande huruvida de har en positiv

eller negativ syn på programmet. Sambandet mellan könen är ganska starkt vilket visar på att det är 

skillnad mellan könen, men den är inte extremt markant. Det är signifikant i denna fråga vilket kön en 

har. 

12 % av kvinnorna i den lilla urvalsgruppen har en mycket negativ eller ganska negativ syn på 

programmet, medan det endast är 9 % av de manliga som är av samma åsikt, vilket inte är en extrem 

skillnad mellan könen. Däremot har 72 % av männen en mycket positiv eller ganska positiv syn 

medan det av kvinnorna endast är 54 % som är av samma syn, vilket är en markant skillnad. Det är 

tydligt att programmet framkallar en mer positiv inställning hos männen än hos kvinnorna. Män 

accepterar innehållet betydligt enklare än vad kvinnorna gör. 

18 % av män står neutrala i sin syn på programmet medans 33 % av kvinnorna är av neutral syn. 

Tittar vi på totalen för alla respondenter kan vi se att det skiljer sig lite i hur inställningen i fråga om 

positiv eller negativ är. Men det är knappt. Cirka en tredjedel, mer eller mindre, har svarat att de är 

neutrala, ganska eller mycket positiva till programmet. Detta resultat är samma som för stora urvalet, 

vilket gör det representativt.

Ärdinsynpåprogrammetpositivelnegativ * Huroftatittardupåprogrammet
Crosstabulation

Huroftatittardupåprogrammet Total
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Varje
Avsnitt

1-2
avsnitt/v

Ett par i
månaden

Mer
sällan

Poselneg Mycket negativ Count 6 1 2 5 14

% 1,4% 2,0% 10,5% 33,3% 2,8%

Ganska 
negativ

Count
24 7 8 4 43

% 5,8% 14,0% 42,1% 26,7% 8,6%

Neutral Count 112 23 5 6 146

% 26,9% 46,0% 26,3% 40,0% 29,2%

Ganska positiv Count 143 16 3 0 162

% 34,4% 32,0% 15,8% 0,0% 32,4%

Mycket positiv Count 131 3 1 0 135

% 31,5% 6,0% 5,3% 0,0% 27,0%

Total Count 416 50 19 15 500

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Cramer's V = 0,29 och p = 0,00.

Korstabellen ovan visar jämförelsen mellan hur ofta en tittar på programmet och vilken syn, positiv 

eller negativ, urvalsgruppen har. Sambandet är starkt och det är signifikant i denna fråga. Vi ser att av

de som tittar på varje avsnitt, så är de flesta mycket eller ganska positiva. Medans av de som tittar på 

ett par avsnitt i månaden eller mer sällan är cirka 50% mycket eller ganska negativa. Det är 

förklarande till varför en inte väljer att se på varje avsnitt. Medan det är förklarande varför de som är 

positiva även tittar på varje avsnitt. Att ha en negativ syn på något är att positionera sig avvisande till 

innehållet, och inte fullt acceptera det. Ändå är den procenten, cirka 7 %, mycket eller ganska 

negativa inte avvisande till programmet då de tittar varje avsnitt. 

5.3.2 Underhållande eller tråkigt

Åsiktifrågaomunderhållandeeltråkigt * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Åsiktifrågaomunde
rhållandeeltråkigt

Tråkigt Count
2 5 7

% 1,4% 1,4% 1,4%
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Varken eller Count 8 23 31

% 5,7% 6,4% 6,2%

Underhållande Count 130 332 462

% 92,9% 92,2% 92,4%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,013 och p = 0,96.

Stora urvalet:

Underhållande 2108 94 %
Varken eller 112 5 %
Tråkigt 22 1 %

Sambandsmåttet är lågt vilket gör att det inte är någon vidare skillnad mellan könen huruvida en 

anser att programmet är underhållande eller tråkigt. Majoriteten av de båda könen i urvalsgruppen 

har svarat programmet är underhållande. Det är inte signifikant. 

I denna fråga var de i lilla urvalsgruppen överens om hur de tycker att programmet är, vi kan även se tt

det resultatet är representativt för stora urvalsgruppen. Denna fråga ger med andra ord inget 

överraskande resultat. Om vi ser till tidigare korstabell över motivet till ens tittande samt behov har ju 

även majoriteten där svarat att motivet är för att det är underhållande och att det tillfredsställer ens 

underhållnings behov. Det som däremot är intressant är att folk ändå tycks ha en delad syn ifråga om 

de är positiva eller negativa till programmet. Det till trots att en ändå tittar på och finner programmet 

underhållande. 

5.3.3 Spännande eller saknar fart

Åsiktifrågaomspännandeelsaknarfart * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Åsiktifrågaomspän
nandeelsaknarfart

Ingen fart Count
12 41 53

% 8,6% 11,4% 10,6%

Varken eller Count 34 104 138

% 24,3% 28,9% 27,6%
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Spännande Count 94 215 309

% 67,1% 59,7% 61,8%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,07 och p = 0,3.

Stora urvalsgruppen:

Spännande 1470 65 %
Varken eller 578 26 %
Ingen fart / för lite händelser 193 9 %

Sambandet för denna fråga är mycket svagt, skillnaden mellan män och kvinnor är inte särskilt stor. 

Det finns alltså ingen signifikans. 

8 % av det manliga och 11 % av det kvinnliga urvalet tycker att programmet saknar fart. Majoriteten 

(67 % av männen och 59 % av kvinnorna) tycker dock att programmet är spännande. De står ganska 

eniga i denna fråga, liksom i den ovanstående, att det är spännande och underhållande. Urvalet är 

representativt för alla respondenter då totalt 65 % svarade att de fann programmet mer spännande än 

att det saknade fart eller varken eller. 

5.4 Deltagarna ur respondenternas perspektiv

I detta kapitel förklaras hur respondenterna i urvalsgruppen ser på deltagarna, alltså huruvida de är 

positiva eller negativa till dem och hur de är som personer. 

5.4.1 Positiv eller negativ syn till deltagarna 

Ädinsynpådeltagarnapositivelnegativ * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Ädinsynpådeltagar
napositivelnegativ

Mycket negativ Count
11 21 32

% 7,9% 5,8% 6,4%

Ganska negativ Count 27 89 116

% 19,3% 24,7% 23,2%

Neutral Count 48 126 174

% 34,3% 35,0% 34,8%
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Ganska positiv Count 40 100 140

% 28,6% 27,8% 28,0%

Mycket positiv Count 14 24 38

% 10,0% 6,7% 7,6%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,083 och p = 0,49.

Stora urvalsgruppen:

1 124 6 %
2 387 17 %
3 771 34 %
4 742 33 %
5 221 10 %

Sambandet visar på att skillnaden i svaren mellan könen inte är särskilt märkbar och inte signifikant.

Nästan lika stor del av kvinnorna och männen har svarat att de är ganska eller mycket negativa till 

deltagarna. Fler kvinnor än män har svarat att de är mycket eller ganska negativa, trots att de ändå 

tittar mycket på programmet och finner det underhållande (majoriteten). När det kommer till mycket 

eller ganska positiv är det inte många procent över den negativa sidan, 31 % av männen och 34 % av 

kvinnorna, som anser det. Det är alltså väldigt jämnt i svaren, därmed också cirka en tredjedel av 

urvalsgruppen som står neutrala i sin åsikt om deltagarna. Det kan däremot inte bli representativt för 

alla respondenter i denna studie, då det är främst svar med neutral syn men merparten lutar mot det 

positiva hållet jämfört med det negativa om en tittar på stapeldiagrammet ovan. 

5.4.2 Roliga eller tråkiga

Uppfattardeltagarnaifrågaomroligaeltråkiga * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

Uppfattardeltagarnaifrå
gaomroligaeltråkiga

Mycket tråkiga Count
9 5 14

% 6,4% 1,4% 2,8%

Ganska tråkiga Count 17 45 62

% 12,1% 12,5% 12,4%

Ganska roliga Count 78 195 273

% 55,7% 54,2% 54,6%

Mycket roliga Count 36 115 151
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% 25,7% 31,9% 30,2%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,145 och p = 0,015.

Stora urvalsgruppen:

1 45 2 %
2 241 11 %
3 1249 55 %
4 706 31 %

Sambandet är måttligt och signifikant, det finns alltså ett utmärkande samband. Resultatet är 

representativt om en tittar på hur det ser ut för alla respondenter i stora urvalsgruppen, där det är näst 

intill samma i procenttalen. 

6 % av den manliga urvalsgruppen uppfattar deltagarna som mycket tråkiga, och 12 % av de manliga 

uppfattar deltagarna som ganska tråkiga. I den kvinnliga urvalsgruppen är det däremot bara 1,3 % 

som uppfattar deltagarna som mycket tråkiga, och 12 % som uppfattar de som ganska tråkiga. Det 

finns ingen skillnad när det kommer till ganska tråkiga. Men när det kommer till mycket tråkig är det 

alltså en liten skillnad, männen uppfattar deltagarna mer som mycket tråkiga än kvinnorna. Den 

skillnaden kan även ses i hur många av respondenterna som uppfattar deltagarna som mycket roliga, 

där en fjärdedel av männen svarade så och en tredjedel av kvinnorna. Strax över hälften av de båda 

könen i urvalsgruppen är däremot mer eller mindre eniga om att de uppfattar deltagarna som ganska 

roliga. 

Det är alltså fler män än kvinnor som ser deltagarna som mycket tråkiga, och fler kvinnor än män 

som ser deltagarna som mycket roliga. Detta resultat blir intressant då den kvinnliga urvalsgruppen, 

som vi kan se på korstabellen innan denna, är den som är mest negativ i synen på deltagarna, men 

ändå uppfattar de mest som ganska eller mycket roliga.

5.4.3 Snälla eller elaka

Uppfattardeltagarnaifrågaomsnällaellerelaka * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

snällaellerelaka Mycket elaka Count 7 17 24

% 5,0% 4,7% 4,8%

Ganska elaka Count 52 139 191

% 37,1% 38,6% 38,2%

Ganska snälla Count 75 176 251

% 53,6% 48,9% 50,2%
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Mycket snälla Count 6 28 34

% 4,3% 7,8% 6,8%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,07 och p = 0,51.

Stora urvalsgruppen:

1 104 5 %
2 736 33 %
3 1198 53 %
4 201 9 %

Sambandet är ganska svagt och ej signifikant, det är alltså därför inga utmärkande skillnader könens 

svar emellan. Närmare 50 % av de båda könen har svarat att de ändå uppfattar deltagarna som ganska

snälla och därefter är de flest svar på ganska elaka. En liten större del av de kvinnliga respondenterna 

i lilla urvalsgruppen tycker ändå att deltagarna är mycket snälla. Ser vi över den stora urvalsgruppen 

så visar det att resultatet är representativt, där det är flest svar på ganska snälla och därefter ganska 

elaka. 

5.5 Deltagarnas agerande

5.5.1 Vanligt eller ovanligt uppträdande

Deltagarnasuppträdandevanligtelovanligtiumgängeskrets * Ärdu
Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

vanligtelovanligtiumgängeskrets Mycket ovanligt Count 38 98 136

% 27,1% 27,2% 27,2%

Ganska ovanligt Count 50 131 181

% 35,7% 36,4% 36,2%

Ganska vanligt Count 43 102 145

% 30,7% 28,3% 29,0%

Mycket vanligt Count 9 29 38
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% 6,4% 8,1% 7,6%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
Cramer's V = 0,033 och p = 0,9.

Stora urvalsgruppen:

1 517 23 %
2 809 36 %
3 702 31 %
4 213 9 %

Signifikansen är mycket stark och sambandet obefintligt. Det finns alltså inte några tydliga skillnader

könen emellan i deras svar. Svaren ligger väldigt lika i procent för de båda könen. En intressant 

aspekt är att se att majoriteten av lilla urvalsgruppen och lika så för alla respondenter ändå svarar att 

det är mycket eller ganska ovanligt. Men kan inte en kväll på nattklubb se liknande ut? Med alkohol, 

romanser och drama. 

5.5.2 Behandlar varandra bra eller dåligt

Behandlardeltagarnavarandrabraeldåligt * Ärdu Crosstabulation

Ärdu Total

Man Kvinna

braeldåligt Mycket dåligt Count 11 47 58

% 7,9% 13,1% 11,6%

Ganska dåligt Count 43 121 164

% 30,7% 33,6% 32,8%

Okej Count 63 149 212

% 45,0% 41,4% 42,4%

Ganska bra Count 18 41 59

% 12,9% 11,4% 11,8%

Mycket bra Count 5 2 7

% 3,6% 0,6% 1,4%

Total Count 140 360 500

% 100,0% 100,0% 100,0%
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Cramer's V = 0,14 och p = 0,047.

Stora urvalsgruppen:

1 194 9 %
2 647 29 %
3 1055 47 %
4 299 13 %
5 41 2 %

Sambandet är måttligt och signifikansen ganska svag, vilket betyder att det finns skillnader könen 

emellan. Resultatet är inte avgjort av slumpen. 

38 % av männen anser att deltagarna behandlar varandra mycket eller ganska dåligt, det är här den 

största skillnaden syns. Hela 46 % av kvinnorna är av samma åsikt, alltså närmare hälften av alla 

kvinnorna i urvalsgruppen. Och vad som gör att kvinnorna reagerar mer på hur deltagarna behandlar 

varandra kan bero på att kvinnor överlag inte har lika rå jargong mot sina vänner som män har. Det är

intressant att se att över 35 % av respondenterna svarat att deltagarnas agerande är ganska eller 

mycket vanligt i deras umgängeskrets. Och fler än så tycker att deltagarna behandlar varandra ganska

eller mycket dåligt. Nu är det kanske inte exakt samma respondenter som svarat de alternativen, men 

en reaktion på deltagarnas beteende och en igenkänning i agerande är ändå rätt tydligt.

6. Slutsats och reflektion 
Går det att besvara frågeställningen för denna studie med de analysresultat som kommit fram?

 Hur ser publiken på programmet och deltagarna i Paradise Hotel? (Hur uppfattar publiken 

programmet och deltagarna?)

Respondenterna var ganska eniga i fråga om de är positiva eller negativa till programmet. Mer än 

hälften svarade att de är ganska eller mycket positiva, vilket gav ett representativt resultat för alla 

som besvarade enkäten. Respondenterna var även eniga om att programmet är mer underhållande och

spännande än tråkigt och saknar fart. Merparten av de som svarat positivt till programmet tittar även 

på varje avsnitt. Schrøder nämner i sin teori position, alltså huruvida en användare av ett medium 

accepterar eller inte accepterar innehållet. Respondenterna för denna studie är främst accepterande, 

då majoriteten är positiva och finner programmet underhållande. Däremot är de mer delade åsikter i 

fråga om hur positiva eller negativa de är till deltagarna. Även om det lutar mer åt det positiva hållet, 

svarar ändå närmare en tredjedel att de är ganska eller mycket negativa till deltagarna. Även i fråga 

om hur deltagarna behandlar varandra, är det nästan 50 % som tycker att de behandlar varandra 
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ganska eller mycket dåligt, medan inte ens en fjärdedel tycker att de behandlar varandra mycket eller 

ganska bra. Det till trots att mer än hälften av respondenterna har svarat att deltagarna är mer roliga 

och snälla, än tråkiga och elaka. 

Tittarna accepterar innehållet i programmet, om än att de är mer positiva till just programmet än 

deltagarna. Här hade det varit intressant, i fråga om produktionsmedvetenhet, hade varit att ställa 

frågor för att se huruvida respondenterna är medvetna om att deltagarna vinklas på ett eller annat sätt,

att det är en produktion bakom det färdiga materialet. På så sätt skulle jag kunna få svar på huruvida 

respondenterna ändå tror att, eftersom de är mer negativa till deltagarna, det produceras till en viss 

nackdel för deltagarna. Att de är mer negativa till deltagarna än programmet är förvånande ur det att 

deltagarna ändå är de som skapar underhållningen i programmet.

 Varför tittar publiken på programmet? Finns något underliggande motiv till tittandet och 

framförallt vilket behov uppfyller en med sitt tittande?

Resultatet på vilket motiv publiken har till sitt tittande och vilket behov som tillfreds är övergripande 

underhållning. Inte ett så förvånansvärt. Trots att en stor procent tittar på varje avsnitt, var det cirka 

en fjärdedel av respondenterna som inte funderat över vilket behov som uppfylls. Trots att en aktivt 

väljer att titta på mer eller mindre varje avsnitt. Däremot, så det till trots var ”mest ett tidsfördriv” ett 

vanligt svar till ens motiv. De ser det som ett tidsfördriv, men är ändå på något sätt motiverad i sitt 

tittande. Kanske är det för att det är underhållande en väljer att fördriva sin tid genom att titta på 

Paradise Hotel. 

Uses and grati fications-teorin tar upp hur en användare av ett medium är aktiv och inte passiv i sitt 

användande och mottagande. Att en viss del av respondenterna svarat att de inte funderat över vilket 

motiv de har, eller att de mest tittar som ett tidsfördriv, är inget som tyder på att de är passiva. Då 

merparten tittar på varje avsnitt gör de ett aktivt val av sitt användande. Det till trots att en kanske 

inte kan sätta fingret på varför, eller funderat vidare över det. De väljer alltså aktivt att titta, samtidigt 

som de flesta också har svarat att programmet är underhållande. 

Schrøder tar också upp tillämpning, alltså hur en tillämpar val av medium i sitt liv. Hur man kan 

tillgodose sig med kunskap från medier för att kunna delta i sociala sammanhang och diskussioner? 

Trots att det inte är en extremt utmärkande siffra har cirka 5 % av alla utvalda respondenter (och även

enkätsvar) svarat att de tittar på programmet för att de känner en känsla av social tillhörighet och det 

tillfredsställer samma behov. Tittaren gör ett aktivt val att titta på programmet, för att kunna delta i 

diskussioner bland vänner. Då närmare en tredjedel av respondenterna går på gymnasiet, är en 

hypotes att de vill undvika att känna sig utanför och att inte hänga med i snacket som går i korridoren

på lunchrasten eller dylikt.  

I teorin uses and grati fications talar en om att man kan använda massmedier, i detta fall Paradise 

Hotel, för att upprätthålla sociala relationer och det som händer runt omkring. Respondenterna kanske 

känner en känsla av social tillhörighet och tittar för att ens vänner tittar, helt enkelt ser på programmet

för att hålla sig uppdaterad och kan vara med i snacket i korridoren på rasten, över sociala medier eller
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i lunchrummet. Däremot så har ju majoriteten av urvalsgruppen i denna studie svarat att motivet till 

ens tittande och behovet som en känner uppfylls av tittandet är underhållning. Ett eget intresse finns 

där, lika mycket som en kan titta för att kunna vara med i snacket.

Ien Ang tar, som nämnt i kapitlet om tidigare forskning, upp att det är i relationen mellan tittare och 

programmet som underhållning skapas. I detta fall innebär det att det en ser i programmet, den data 

som samlas in i samband med tittandet, skapar en påfyllnad i behovet för underhållning. 

 Uppfattar män och kvinnor programmet och deltagarna olika eller lika? Hur då? 

I många av frågorna var de båda könen oftast eniga i sina svar. Men där det skiljde sig, främst i synen

på deltagarna, så är det rätt utmärkande skillnader. På frågan huruvida deltagarna behandlar varandra,

bra eller dåligt, så var det fler kvinnor än män som uppfattade att deltagarna behandlar varandra 

mycket eller ganska dåligt. Och fler män, även om det inte var stora skillnader, som tycker att 

deltagarna behandlar varandra mycket eller ganska bra. Det är även männen som uppfattar deltagarna

som mer tråkiga än roliga. Samtidigt som kvinnorna också är mer negativa till både programmet och 

deltagarna än vad männen är. Trots att det är fler kvinnor som ser att det är behovet för underhållning

som tillfredsställs med sitt tittande.

Det är fler kvinnor än män som ser programmet som ett rent tidsfördriv, och fler män än kvinnor som 

tittar på programmet för att få en känsla av social tillhörighet. Samtidigt som det också är kvinnorna 

som är mer negativa till deltagarna och dess beteende. Detta kan som nämnt i analysdelen ha att göra 

med att kvinnor inte har lika rå jargong med sina vänner som män har. Kvinnorna är alltså mer 

avvisande till programmet, som Schrøder skulle sagt så är de inte av lika stor förståelse för 

programmet som männen. Detta trots att mer än 90% av kvinnorna i lilla urvalsgruppen ändå tittar på

varje avsnitt eller ett till två avsnitt i veckan. Så förståelsen finns där, eftersom att en inte skulle titta 

på ett program man inte finner det minsta intressant. Kvinnorna accepterar däremot inte innehållet i 

lika stor vidd som männen. Schrøder nämner också motivationen till sitt tittande,  och att man tittar 

på sammankopplingen mellan ens personliga preferenser och medieinnehållet. Att kvinnorna är så 

pass negativa både till programmet och deltagarnas agerande och beteende gör att deras preferenser 

för hur man tillexempel behandlar varandra är annorlunda än männens. Däremot så fann ju kvinnorna

programmet mer underhållande än männen. Vilket gör att deras motivation är svårförklarad, för 

logiskt sett skulle en inte finna ett program så underhållande om man tycker att innehållet och dem 

som medverkar är mindre bra på något sätt. 

 Finns det skillnader i uppfattning och motivation beroende på hur ofta man tittar på 

programmet?

Denna fråga är den som har gett bäst resultat och där tydliga skillnader kan ses. Inte förvånansvärt att

en som inte tittar på varje avsnitt kanske inte bryr sig vidare vilket behov som tillfredsställs eller tittar

på programmet som ett tidsfördriv. Det kan därmed dras en slutsats att respondenterna för denna 

studie tittar mindre om dem inte finner programmet underhållande. Och de som tittar mindre, tittar 

mycket för att kunna upprätthålla sociala relationer. Lasswell och Wright samt McQuail med 

33



kollegor menade på att massmedier ger användarna en slags övervakning av vad som händer. Att de 

som inte tittar på varje avsnitt utan mer sällan använder sitt tittande som just övervakning, för att i sin

tur kunna delta i diskussioner med kompisar och kollegor. Intresset behöver alltså egentligen inte 

finnas, men ett behov av social tillhörighet. McQuail och hans kollegor menar också att i Uses and 

Grati fications finns det mer personliga typer  av tillfredsställelse, som nämnt i teorikapitlet. Att 

avleda sig själv från olika typer av problem, en kanske använder Paradise Hotel som en källa för 

underhållning för att det händer något i livet som är känslomässigt jobbigt. På så sätt kopplas 

programmet till underhållande för personen, för att avleda sig själv från det som är jobbigt för en 

stund. Detta är svårt att se, då det inte går djupare i frågorna om motiv och behov utan är de är mer 

ytliga. 

Däremot så menar Schrøder på att om det inte finns någon motivation hos publiken så stannar 

mottagande processen redan i början. Av de som tittar på varje avsnitt har majoriteten underhållning 

som motiv och behov. De som däremot tittar på ett par avsnitt i månaden eller mer sällan har 

majoriteten svarat att dem inte har funderat över vilket behov som tillfredsställs och ser mest 

programmet som ett tidsfördriv. Programmet, om Schrøders har rätt, måste ändå motivera tittande av 

programmet på något sätt annars skulle en inte aktivt titta då och då. Schrøder nämner också 

förståelse, där ett medieinnehåll kan ha olika mottagande hos olika personer. De som tittar på ett par 

avsnitt i månaden eller mer sällan är mer negativa till programmet än vad de som tittar på varje 

avsnitt är. De kanske helt enkelt inte förstår programmets upplägg helt, eftersom att dem flesta ändå 

inte finner det underhållande. Inte helt avvisande dock, då dem inte bojkottar programmet helt. 

Slutligen så går det att fastställa att majoriteten av de som besvarat denna enkät är mellan 15 och 24 

år, tittar på varje avsnitt och finner programmet underhållande. Sen som också bevisats finns det alltid

undantag. Denna studie har gett ett resultat som kanske inte är jätte utstående. Men än däremot 

intressant att se att det finns tittare i alla åldrar och att det finns till viss del delade åsikter och då 

främst mellan de som tittar på varje avsnitt och dem som tittar mer sällan. Skillnaderna mellan könen 

var inte extremt stora. Om det varit så att alla enkätsvaren som kommit in analyserades genom 

korstabeller i SPSS hade resultaten möjligen sett något annorlunda ut i fråga om skillnader mellan 

könen. 

Som Ien Ang nämnde i sin studie om programmet Dallas så pratade hon om att det är genom 

underliggande sociala ideologier och avbildningar som meningen med programmet förmedlas. Och 

genom att hitta dessa två faktorer i enkätsvaren, som svaret på hur det upplevda underhållsbehovet 

ser ut hos tittarna. Merparten av alla enkäter som kommit in i denna studie, både i den lilla och stora 

urvalsgruppen, har svarat att de mottar programmet som underhållande samt att det är ett behov av 

underhållning som uppfylls med sitt tittande. Vad som nu gör det underhållande är något som inte 

gått så djupt in i denna studie, man kan däremot tänka sig att det kan bero på att tittarna ändå finner 
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underhållning i drama. Att säga att tittarna känner igen sig i programmet och deltagarna går inte helt 

att säga då det var delade meningar om huruvida deltagarnas agerande är vanligt eller ovanligt i ens 

umgängeskrets.
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Bilagor 

Enkätformulär
1. Hur ofta tittar du på Paradise Hotel?

-Varje avsnitt  - 1 till 2 avsnitt/vecka  - Ett par avsnitt i månaden  - Mer sällan

2. Är din syn på programmet positiv eller negativ?
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1. Mycket Negativ  2. Ganska negativ  3. Neutral  4. Ganska positiv  5. Mycket positiv

3. Vilken är din övergripande åsikt om programmet ifråga om det är underhållande eller 

tråkigt?

-Underhållande   -Varken eller  -Tråkigt 

4. Vilken är din övergripande åsikt om programmet ifråga om det är spännande eller saknar 

fart?

-Spännande  -Varken eller  -Ingen fart / för lite händelser

5. Är din syn på deltagarna (som personer) positiv eller negativ? 

1. Mycket Negativ  2. Ganska negativ  3. Neutral  4. Ganska positiv  5. Mycket positiv

6.  Hur uppfattar du deltagarna i fråga om dom är roliga eller tråkiga?

-Mycket tråkiga  -Ganska tråkiga  -Ganska roliga -Mycket roliga

7. Hur uppfattar du deltagarna i fråga om dom är  snälla eller elaka?

-Mycket elaka  -Ganska elaka  -Ganska snälla  -Mycket snälla

8. Vilket är ditt motiv till att titta på programmet?

-Det är underhållande  -Jag lär mig något  -Mest ett tidsfördriv  -För att mina vänner tittar 

8. Vilken typ av ”behov” känner du att ditt tittande ger dig?

-Underhållning  -En känsla av social tillhörighet -Jag lär mig något-Inget som jag funderat över 

9. Är deltagarnas sätt att uppträda vanligt eller ovanligt i din umgängeskrets?

- Mycket ovanligt  -Ganska ovanligt  -Ganska vanligt  -Mycket vanligt

10. Tycker du att deltagarna behandlar varandra bra eller dåligt?

1. Dåligt  2.Mer dåligt än bra  3. Okej  4.Mer bra än dåligt  5.Bra

11. Vilken del av programmet tycker du är bäst?

-Festandet  -Intrigerna – Sexet  -Uppdragen

12. Vilken del av programmet tycker du är sämst?

-Festandet  -Intrigerna  -Sexet  -Uppdragen

13. Tar du del av artiklar om programmet och deltagarna i dags- och kvällspress?

-Ja, de flesta  -Någon ibland  -Nej

14. Är du?

-Man   -Kvinna

15. Hur gammal är du?

1. 15-19år 2. 20-24år  3. 25-29år  4.30-34år  5.35- och uppåt

16. Vad är din högst avslutade utbildning?

-Grundskola  -Gymnasium  -Högskola/Universitet  -Inget 

17. Vad beskriver bäst din sysselsättning?

-Grundskola  -Gymnasium  -Högskola/Universitet  -Jobb   -Inget

18. Var är du bosatt?

-Storstad   -Mellanstor stad (40 000 – 150 000 invånare)  -Tätort (5000-40 000 invånare)  -Landsbygd

(upp till 5000 invånare)
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Sammanfattning av alla respondenter 

Hur ofta tittar du på Paradise Hotel?

Varje avsnitt 2015 90 %
1-2 avsnitt i veckan 124 6 %
Ett par avsnitt i månaden 60 3 %

Mer sällan 47 2 %

Är din syn på programmet positiv eller negativ?
1 56 2 %
2 144 6 %
3 590 26 %
4 773 34 %
5 681 30 %

Vilken är din övergripande åsikt om programmet i fråga om det är underhållande eller
tråkigt?
Underhållande 2107 94 %
Varken eller 112 5 %
Tråkigt 22 1 %

Vilken är din övergripande åsikt om programmet i fråga om det är spännande eller 
saknar fart?
Spännande 1470 65 %
Varken eller 577 26 %
Ingen fart / för lite 
händelser

193 9 %

Är din syn på deltagarna (som personer) positiv eller negativ?
1 123 5 %
2 387 17 %
3 771 34 %
4 742 33 %
5 221 10 %

Hur uppfattar du deltagarna i fråga om dom är roliga eller tråkiga?
1 45 2 %
2 241 11 %
3 1249 55 %
4 705 31 %

Hur uppfattar du deltagarna i fråga om dom är snälla eller elaka?
1 104 5 %
2 735 33 %
3 1198 53 %
4 201 9 %

Vilket är ditt motiv till att titta på programmet?
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Det är underhållande 1783 79 %
Jag lär mig något om 
människor

103 5 %

Mest ett tidsfördriv 292 13 %
För att mina vänner tittar 61 3 %

Vilken typ av "behov" känner du att ditt tittande ger dig?
Underhållning 1605 71 %
En känsla av social 
tillhörighet

118 5 %

Jag lär mig något 40 2 %
Inget som jag funderat 
över

475 21 %

Är deltagarnas sätt att uppträda vanligt eller ovanligt i din umgängeskrets?
1 516 23 %
2 809 36 %
3 702 31 %
4 213 9 %

Tycker du att deltagarna behandlar varandra bra eller dåligt?
1 193 9 %
2 647 29 %
3 1055 47 %
4 299 13 %
5 41 2 %

Vilken del av programmet tycker du är bäst?
Festandet 243 11 %
Intrigerna 1178 52 %
Sexet 194 9 %
Uppdragen 620 28 %

Vilken del av programmet tycker du är sämst?
Festandet 657 29 %
Intrigerna 335 15 %
Sexet 597 27 %
Uppdragen 608 27 %

Tar du del av artiklar om programmet och deltagarna i dags- och kvällspress?
Ja, de flesta 467 21 %
Någon ibland 1373 61 %
Nej 397 18 %

Är du?
Man 620 28 %
Kvinna 1610 72 %
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Hur gammal är du?
15-19 år 1125 50 %
20-24 år 843 37 %
25-29 år 192 9 %
30-34 år 32 1 %
35- och uppåt 50 2 %

Vad är din högst avslutade utbildning?
Grundskola 595 26 %
Gymnasium 1257 56 %
Högskola/Universitet 348 15 %
Inget 38 2 %

Vad beskriver bäst din sysselsättning?
Grundskola 99 4 %
Gymnasium 716 32 %
Högskola/Universitet 468 21 %
Jobb 851 38 %
Inget 107 5 %

Var är du bosatt?
Storstad 685 30 %
Mellanstor stad (40 000-
150 000 invånare)

726 32 %

Tätort (5000-40 000 
invånare)

523 23 %

Landsbygd ( upp till 5000
invånare)

303 13 %
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