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Abstract 

Reality TV dating shows have increased in popularity during the last decade. The producers 

of this kind of reality TV tend to claim that their shows represent a true portrayal of social 

reality. Viewing the world from a social constructivist perspective, social reality and behavior 

are understood as social constructions. From that perspective the content of dating shows are 

viewed as constructions shaped by, for example, the producers. The purpose of this study is to 

examine how love ideals and gender roles are constructed within the Swedish dating shows 

Farmers wants a wife [Bonde söker fru] and Faith, hope and love [Tro, hopp och kärlek]. 

Further this study aims to compare the constructions from each show. To investigate this, an 

adjusted version of Norman Fairclough’s critical discourse analysis has been used. There is 

not much previous sociological research done concerning reality TV in general, or dating TV 

more specifically. However, other disciplines have investigated these fields more. For 

example, several feminist studies have shown that dating TV shows enforces stereotypic 

gender roles, and a research study in psychology has shown that dating shows may affect 

attitudes toward sexual behavior among youths. The study shows that the constructions about 

love and gender roles are similar in both dating shows. In the shows constructed ideal of love, 

intimacy is one of the most important things. This love ideal could be understood in the 

context of Anthony Giddens theory of the pure relationship. The gender role constructions in 

the shows contain contradictions. In many aspects the constructed gender roles reflect upon 

the show’s love ideal, in sense of equality and the importance of mutual commitment to the 

dating process. But in some ways there are more traditional gender role expressions, for 

example women’s criticism towards passivity amongst men.  

 

Keywords: reality dating television programs, social construction, gender role, love ideal, 

intimacy, the pure relationship 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Tv-sända dejtingprogram har blivit en alltmer populär företeelse de senaste åren. 

Produktionerna bakom denna form av dokusåpor anser ofta att programmen speglar en sann 

social verklighet. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förstås samhället och socialt 

beteende som sociala konstruktioner. Med ett sådant perspektiv ses skildringar i 

dejtingprogram som en konstruktion formad av bland annat produktionen. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur kärlek och könsroller konstrueras i de svenska upplagorna av 

dejtingprogrammen Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek. Vidare syftar studien till att 

göra en jämförelse av programmens konstruktioner rörande kärlek och könsroller. För att 

undersöka detta har studien utförts enligt en anpassning av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys. En översikt av tidigare forskning visar att det inte finns mycket sociologisk 

forskning på området dokusåpor i allmänhet, och dejtingprogram mer specifikt. Angränsande 

discipliner har dock utforskat problemområdet mer. Bland annat har flera feministiska studier 

visat att stereotypa könroller förstärks i dejtingprogram och en studie i psykologi visade att 

ungdomars konsumtion av dejtingprogram kan påverka deras attityder kring sexuellt 

beteende. Denna studie visar att de båda programmens konstruktioner, gällande kärlek och 

könsroller, har stora likheter. I dejtingprogrammens genomsyrande kärleksideal betonas bland 

annat vikten av intimitet. Detta ideal kan förstås utifrån Anthony Giddens begrepp det rena 

förhållandet. Studien visar även att könrollskonstruktionerna i programmen präglas av en 

slitning. Till stor del går könsrollerna i linje med dejtingprogrammens kärlekskonstruktioner, 

då könsrollerna utmärks av en jämlikhetssträvan och vikten av ömsesidigt engagemang i 

dejtingen. Samtidigt innehåller könsrollkonstruktionerna bland annat kvinnors kritik mot 

passiva män, vilket kan förstås som ett uttryck för mer traditionella könsroller. 
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1. Inledning 
 

Vi har haft en dundersuccé i höst med tittarsiffror som slagit rekord onsdag efter onsdag – 

som mest hade vi 1 640 000 tittare. Alla produktionsbolagen sitter nu och funderar vad 

det är Bonde söker fru har som gör att är älskat av så många. Svaret är enkelt – Bonde 

söker fru är äkta (Lindorff, 2016, 14 januari). 

 

Så skrev Linda Lindorff, programledare för dejting-dokusåpan Bonde söker fru, i sin 

blogg efter att förra årets säsong hade avslutats. Att följa andras jakt på kärleken har 

visat sig vara ett populärt tv-koncept det senaste decenniet, då fler och fler versioner av 

dejtingprogram dykt upp i tablån.  

 

I citatet ovan framhöll Linda Lindorff det som dokusåpor ofta utger sig för att vara – 

äkta. Påståendet om dessa programs äkthet innefattar föreställningen om att verklig-

heten som visas på tv är en sannare representation, än den verklighet vi upplever i den 

fysiska världen. Detta sätter relationen mellan mediet och tittarna i fokus. Mediet 

garanterar tittarna tillträde till den privata sfär som annars är stängd för allmänheten, en 

sfär där människors sanna känslor uppvisas (Hirdman, 2008:269f). Med ett social-

konstruktivistiskt perspektiv blir detta äkthetsanspråk problematiskt. När verkligheten 

förstås som en social konstruktion kan den inte speglas som en objektivt sann verklighet 

genom televisionen. Dessutom är det som sänds på tv utvalt utifrån en mängd premisser, 

så att den tv-sända skildringen inte nödvändigtvis speglar samhället som social 

konstruktion heller (Edin & Vesterlund, 2008:19). Med andra ord kan det som doku-

såporna visar beskrivas som en, av produktionen, filtrerad och formad 

verklighetsskildring.  

 

I denna studie riktas fokus mot två populära, svenska dokusåpor tillika dejtingprogram: 

Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek. I dessa serier letar bönder respektive 

kyrkoarbetare (präster, pastorer, diakoner) efter en partner. Programuppläggen liknar 

varandra i stor utsträckning, där bönderna respektive kyrkoarbetarna gör en tv-sänd 

kontaktannons. Intresserade tv-tittare skickar sedan in brev som svar på annonsen, bland 

vilka bönderna och kyrkoarbetarna väljer ut ett antal som de dejtar i programmet. Jag 

vill undersöka vilka bilder och budskap som dessa produktioner sänder ut i 

dejtingprogrammen. Mer specifikt vill jag studera de konstruerade framställningar av 

könsroller och kärlek som finns i programmen, samt om det föreligger skillnader mellan 

dessa konstruktioner i de båda serierna.  

 

De båda programmen är som sagt lika varandra till upplägget, samtidigt som det finns 

upplevda skillnader bland annat för att de sänds i olika kanaler, SVT1 respektive TV4, 

och för att de handlar om olika yrkesgrupper. En jämförelse av de båda programmen 

kan visa på vilka faktiska likheter och skillnader i produktionernas konstruktioner som 

finns. Vidare är valet av två serier, och inte en, grundat i att bredda materialet och 

förståelsen kring problemområdet. Att inte inbegripa fler än två dejtingprogram i 
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analysen var en medveten avgränsning för att datamaterialets omfattning skulle fungera 

med studiens begränsade tidsramar.  

 

Problemområdets sociologiska relevans ligger i att framställningar i media, av 

samhällsfenomen och relationer mellan människor, kan påverka den sociala 

verkligheten och normerna som reglerar den – hur vi ser på vår omvärld och 

medmänniskor, såväl som hur vi interagerar med andra. Tv som media är även i sig 

själv en samhällsprodukt, som konstrueras av samhället och människorna i den, och är 

således också ett relevant studieobjekt ur ett sociologiskt perspektiv. Vidare är dejting 

en vanlig interaktionsform i dagens samhälle, vilket gör studium av dejting i olika 

former till ett sociologiskt intressant studieobjekt. Se kapitel 2 för en utveckling av 

resonemangen om denna studies sociologiska relevans, då specifikt i förhållande till 

tidigare forskning. 

 

Analysen av konstruktionerna i programmen baseras på interaktion på mikronivå, det 

vill säga individnivå. Samtidigt förhåller sig sådana konstruktioner till strukturer i 

samhället, genom att de exempelvis följer normer eller gör motstånd mot dem. För att 

kunna fånga denna växelverkan mellan individ- och strukturnivå, genomförs studien 

med hjälp av Norman Faircloughs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 

1992) kritiska diskursanalys. Denna metodmodell bygger bland annat på textanalys i 

förhållande till social praktik, det vill säga hur diskurser i text förhåller sig till 

övergripande samhällstrukturer. Diskurser ses i denna studie som ett uttryck för de 

konstruktioner som skapas och uttrycks i dejtingprogrammen. Genom kritisk 

diskursanalys vill jag alltså fånga konstruktionerna, rörande kärlek och könsroller, som 

framställs i dejtingprogrammen. En mer ingående beskrivning och motivering av den 

valda metoden finns i kapitel 4. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kritiskt analysera hur produktionernas konstruktion av 

könsroller och kärleksideal framställs i dejtingprogrammen Bonde söker fru och Tro, hopp 

och kärlek. Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

- Hur konstrueras könsroller i dejtingprogrammen? 

- Hur konstrueras ideal för kärleksförhållanden i dejtingprogrammen? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de två dejtingprogrammens konstruktioner 

av könsroller och kärleksideal? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Könsroll, genus och liknande begrepp används på olika sätt i olika sammanhang. Här följer en 

definitionsförklaring gällande hur begreppen genus och könsroll används i denna uppsats. 

 

Yvonne Hirdman (1988) föreslår att ordet genus ska användas för att begreppsliggöra kön 

som social konstruktion. Genus betecknar hur det kvinnliga respektive det manliga produceras 

i samhället. Denna produktion får kraft från de biologiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor och påverkar människors sociala beteende. Hirdman vill frångå ord som socialt kön 
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och könsroll då de enligt henne är missvisande. Roll i ordet könsroll indikerar att kön är något 

som individen utövar men som denne inte behöver vara fast i. Hon beskriver begreppen 

könsroll och socialt kön ”som ett plagg, en klänning eller ett par byxor som träs över en 

biologisk kropp” (Hirdman, 1988:51).  

 

I denna studie används begreppet genus på det sätt som bland andra Hirdman föreskriver, som 

en allmän beteckning för kön som social konstruktion. Till skillnad från Hirdman kommer 

även ordet könsroll användas som ett kompletterande begrepp. Detta då genus är ett 

övergripande ord som inbegriper manligt och kvinnligt i alla former exempelvis, kläder, 

arbetsdelning och personliga egenskaper. Eftersom denna studie avser att granska 

genuskonstruktioner genom analys av interaktion på individnivå, anser jag att ett mer specifikt 

begrepp behövs. Ordet könsroll används därför här som en underkategori till genus, för att 

beskriva det genuspräglade sociala beteendet som uttrycks i interaktion mellan människor. Ett 

exempel på praktiker som kan ingå i könsrollsbegreppet är sätt att prata kvinnligt respektive 

manligt inom ramen för interaktion. Interaktion i dejtingprogrammen kan vara alltifrån dialog 

mellan deltagare eller programledare, alternativt filmad monolog. I sådan konstruerad 

monolog förekommer dels direkt interaktion mellan deltagarna med produktionen, och 

deltagarnas indirekta interaktion med tv-tittarna.   

1.3 Disposition 

Denna uppsats består av sex kapitel. Efter detta första inledande kapitel, kommer en 

forskningsöversikt som sammanfattar delar av den forskning som gjorts inom 

problemområdet för denna uppsats. Det tredje kapitlet är en genomgång av de teoretiska 

utgångspunkter som används i studiens analys. Därefter kommer ett metodkapitel där jag 

redogör för hur studien genomförts med förklaring av urvalsmetod, urvalsbearbetning, 

analysmetod och en diskussion om kvalitetskriterier. Det femte kapitlet består av resultat och 

analys, där studiens syfte och frågeställningar besvaras genom analys av det empiriska 

materialet. Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller en slutdiskussion. I slutdiskussionen 

diskuteras slutsatserna utifrån samhällelig relevans och avslutningsvis tas även förslag till 

vidare forskning upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att kartlägga tidigare forskning inom problemområdet. För att erbjuda 

både en bredare och snävare bakgrund är översikten uppdelad i två teman, följt av en 

sammanfattning. Informationssökningen har gjorts i databaserna Sociological Abstracts och 

International Bibliography of Social Sciences. Sökningen baserades på sökorden: gender, 

gender role, dating, television, television dating, reality TV, TV show och love.  

2.1 Dokusåpor i sociologin 

Sociologen Beth Montemurro (2008) konstaterar i sin studie att dokusåpor är ett ämne med 

många intressanta vinklar ur ett sociologiskt perspektiv. Trots detta utförs sällan sociologisk 

forskning inom detta problemområde. Många aspekter kring dokusåpor har redan granskats av 

andra discipliner, men tillämpning av sociologiska metoder och teorier skulle kunna fylla en 

del kunskapsluckor som fortfarande finns. Utifrån Montemurros studie, som är en 

kartläggning över befintlig sociologisk forskning på området, föreslår hon en mängd frågor 

för vidare forskning. Ett par exempel är forskning om varför tv-tittare konsumerar dokusåpor, 

hur tv-tittare tolkar och skapar mening utifrån dokusåpornas budskap eller analyser av 

interaktionen mellan deltagarna i dokusåpor och hur de kan förstås utifrån sociologisk teori, 

exempelvis Goffmans teorier om intrycksstyrning (Montemurro, 2008). Hennes 

forskningsöversiktsstudie pekar med andra ord på ett behov av ökad sociologisk forskning 

inom området dokusåpor, då sociologiskt relevanta teman förbises i nuläget. Att undersöka 

hur tv-produktionen konstruerar budskap om könsroller och kärlek i dokusåpor om dejting, 

med hjälp av sociologiska metoder och teorier, kan bidra till utökad sociologisk förståelse 

inom detta relativt outforskade men relevanta problemområde. 

2.2 Dejting på tv 

Problemområdet dejtingprogram på tv är det inte heller ett väl utforskat område inom den 

sociologiska disciplinen. Inom närliggande ämnen har dock en del studier utförts kring 

problemområdet. I flertalet sådana studier inbegrips genusaspekter i analysen av 

dejtingprogram, exempelvis skillnader mellan kvinnors och mäns motiv vid val av partner och 

vilka könsroller som får utrymme eller porträtteras i dejtingprogram. Nedan följer några 

exempel på sådana studier. 

 

Forskaren Amir Hetsroni (2000) gjorde en kommunikationsvetenskaplig, komparativ studie 

för att undersöka hur kultur, kön och situation påverkar valet av partner. De två situationerna 

som jämfördes var tv-dejtingprogram och en enkätundersökning. Studiens syfte var att 

granska om val av partner går enligt stereotypa köns- och kulturella mönster inom tv-dejting, i 

relation till en mer verklig kontext. Olika amerikanska och israeliska dejtingprogram och 

besvarade enkäter från de båda länderna analyserades. Studiens innehållsanalys visade att 

både kvinnor och män, i båda länderna, framhöll ämneskategorier om fysiska attribut och 

egenskaper mer i dejtingprogrammen än i enkäterna. Analysen visade även att amerikanerna, 

oavsett könstillhörighet eller situation, tenderade att lägga mindre vikt vid de fysiska 

ämneskategorierna än israelerna. Generellt var även männen i studien något mer benägna att 

framhäva de fysiska ämneskategorierna i större utsträckning än kvinnorna, vilket visade sig 

tydligast i enkäterna (Hetsroni, 2000).  
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Hetsronis (2000) studie visar alltså att det fysiska, utseende och fysisk attraktion, blev mer 

centralt i dejtingprogrammen än i enkätundersökningen. Denna skillnad, mellan 

dejtingprogrammen och enkätundersökningen, kan betyda att tv-produktionen har en inverkan 

på hur viktigt fysiska aspekter i individers val av dejtingpartner är. Därmed kan kontexten tv-

sänd dejting vara intressant att undersöka, då konstruktioner om dejting som får utrymme i det 

formatet kan skilja sig från andra situationer. Vad som konstrueras som viktigt hos en 

dejtingpartner i sig är också sociologiskt relevant att undersöka, då det kan leda till förståelse 

för hur mänsklig interaktion inom dejting organiseras. Exempelvis om det finns 

genuspräglade mönster i val av dejtingpartner. Genom att studera hur könsroller konstrueras i 

två dejtingprogram, kan vi få förståelse för hur det mänskliga samspelet i dejtingprogram 

organiseras, samt avtäcka eventuella genuspräglade mönster i dejtinginteraktionen. 

 

I Hetsronis (2000) studie används ett komparativt tillvägagångssätt, där kulturer och 

genuspräglat beteende jämförs å ena sidan och dejtingprogram jämförs med en 

enkätundersökning å andra sidan. Genom att ha med ett komparativt element har hans studie 

kunnat ge mer breddad kunskap om hur individer väljer partner, än om urvalet avgränsats mer 

snävt. Studien i denna uppsats kommer innehålla en jämförelse mellan två olika 

dejtingprograms konstruktioner kring kärlek och könsroller. Denna jämförelse mellan två 

dejtingprogramskontexter kan bidra till att resultaten breddar förståelsen för problemområdet. 

 

Inom psykologi har tv-sända dejtingprogram också undersökts från olika vinklar. En 

kvantitativ studie från USA, studerade hur konsumtion av dejtingprogram på tv påverkar 

ungdomars attityder till sex (Zurbriggen & Morgan, 2006). Ungdomarna, oavsett 

könstillhörighet, uppgav att de såg mycket på dejtingprogram. De unga männen visade sig 

dock titta på programmen i utbildningssyfte i större utsträckning än de unga kvinnorna. 

Studien visade även att det fanns ett positivt samband mellan hur mycket ungdomarna såg på 

dejtingprogram och dubbelmoral rörande sex och sexuellt beteende (Zurbriggen & Morgan, 

2006). Mot bakgrund av denna forskning är det intressant att studera just tv-sända 

dejtingprogram, då bilderna de förmedlar kan påverka tittares åsikter och attityder kring 

exempelvis sex. Det är även möjligt att attityder om annat än sex och sexuellt beteende kan 

påverkas av de budskap som konstrueras i dejtingprogram. Att granska hur kärlek och 

könsroller konstrueras i dejtingprogram kan därmed skapa förståelse för vilka budskap som 

kan påverka en komponent i socialt beteende – attityder.  

 

Dejtingprogram har även varit återkommande studieobjekt i feministiska studier. De 

amerikanska upplagorna av dejtingprogrammen Joe Millionaire och The Bachelor har 

granskats kritiskt, utifrån ett genusperspektiv, i två vetenskapliga tidskriftsartiklar. Joe 

Millionaire analyserades utifrån hur produktionen genom regissering och redigering formar 

deltagarna i stereotypa könsroller (Graham-Bertolini, 2004). Granskningen av The Bachelor 

fokuserades också kring en analys av traditionella könsroller och utgick till stor del från 

begreppet heterogender; vilket kan översättas till genusmaktordning, det vill säga att män är 

överordnade kvinnor i samhället, inom ramen för heterosexualiteten som institution (Camacho 

& Yep, 2004). Dessa feministiska studier lyfter både fram genusperspektivet och vikten av 
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genusanalys i fråga om dejtingprogram, vilket är av relevans för denna uppsats. De lägger 

även ett särskilt fokus på hur produktionen formar könsroller och genuspräglade ideal i dessa 

program. Verkligheten som visas är filtrerad genom en tv-produktion och inte nödvändigtvis 

en direkt spegling av världen så som den ter sig i andra kontexter, vilket programmen ofta 

utger sig för att vara. Att välja genusperspektiv och frågeställningar rörande könsroller för 

denna studie, när det är vanligt förekommande i flertalet redan genomförda studier skulle 

kunna ses som en svaghet. Mot bakgrund av denna forskning kan kombinationen av svenska 

dejtingprogram som studieobjekt, och de sociologiskt präglade teoretiska utgångspunkterna 

denna studie bygger på, ses som ett nytt grepp om ämnet. Att ta hänsyn till genusaspekter och 

samtidigt ta in fler frågor, om kärlek och produktionernas skillnader, kan ge en breddad 

förståelse som inte finns i den befintliga forskning som ingår i denna översikt. 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Denna forskningsöversikt visar att det har gjorts relativt lite sociologisk forskning kring 

dokusåpor i allmänhet och dejtingprogram i synnerhet. Dock betyder inte bristen på 

sociologiska studier inom detta problemområde, att det inte finns forskning inom närliggande 

discipliner som kan vara av sociologisk relevans. Däremot kan sociologins relativa frånvaro 

inom problemområdet förklara den obalanserade uppdelningen mellan forskningsöversiktens 

två teman. 

 

De ovan nämnda studier som gjorts inom området har visat att dejtingprogram tenderar att 

präglas av stereotypa könsroller och ett stort fokus på fysiska aspekter hos en dejtingpartner 

(Graham-Bertolini, 2004; Camacho & Yep, 2004; Hetsroni, 2000). Zurbriggen & Morgans 

(2006) studie visar att budskap i dokusåpor kan påverka unga tv-tittares attityder och åsikter i 

sina egna liv. Eftersökningar av forskning om problemområdet visade att dejtingprogram 

analyserats i flertalet aspekter, i flertalet vetenskapliga discipliner. De artiklar som är av direkt 

relevans för denna studies syfte har tagits upp i detta kapitel. Denna studie kan bidra med ny 

sociologisk kunskap om ett mångfacetterat problemområde, centralt för mellanmänsklig 

interaktion i dagens samhälle. 
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3. Teori 

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkter jag kommer använda i analysen. 

De teorier som kommer tas upp här är Yvonne Hirdmans (1988) begrepp genussystem och 

genuskontrakt, Raewyn Connells (2008) genusteori och maskulinitetsbegrepp samt Anthony 

Giddens (1995) begrepp det rena förhållandet. Dessa teorier valdes utifrån syftet och 

frågeställningarna för denna studie.  

 

Hirdmans och Conells begreppsapparater är tänkta som ett stöd till analysen av 

könsrollskonstruktioner i dejtingprogrammen, då båda hanterar ämnet genusorganisering. 

Teorierna har en liknande utgångspunkt i sin syn på genus, men tar samtidigt upp ämnet från 

två olika perspektiv. Vidare diskussion om motiv bakom valet av teorierna finns nedan i 

avsnitt 3.4. Giddens (1995) begrepp den rena relationen syftar främst till att ge stöd till 

analysen om programmens konstruerade kärleksideal. Hans teori kan bidra till att förklara 

kärleksideal i dagens samhälle. Dessutom förenar teorin strukturnivå och aktörsnivå i fråga 

om relationer.  

3.1 Genussystem och genuskontrakt 

Genussystemet är en fundamental samhällsstruktur som ordnar könen, och inom detta system 

samverkar processer, förväntningar och uppfattningar om könsroller. Denna struktur ligger 

alltså till grund för hur andra samhällsordningar arrangeras, exempelvis politiken och 

ekonomin. Genussystemet kan förklaras som bestående av två delar: 

- En del är särskiljandet av genus, uppfattningen att män och kvinnor är olika och ska 

hållas isär som två olika kategorier. 

- En del är den hierarkiska ordningen mellan dessa två kategorier, där normen anses 

vara mannen. 

Den första principen, isärhållandet, blir allt mer dold och avanceras i relation till samhällets 

grad av utveckling. Isärhållandet kan även förstås som en katalysator för den andra principen, 

då segregeringen mellan könen legitimerar mannens normativa position i samhället. 

Isärhållandets princip segregerar alltifrån yrken och platser till personliga attribut och 

egenskaper. Därmed definieras vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Eftersom 

människor förstår sin omvärld i termer av kategorisering, blir inte bara sorteringen av 

kategorierna man och kvinna meningsskapande för individen, utan själva kategoriseringen 

som tankesätt upprätthåller och reproducerar uppdelningen i sig. Viktigt att betona är att 

människor inte föds till ett kön eller könsroll, utan formas till sitt genus via socialisationen in i 

det rådande genussystemet (Hirdman, 1988:51f). 

 

Begreppet genuskontrakt kan förstås som en vidareutveckling av genussystem, som 

formuleras i syfte att göra begreppet mer tillämpbart och underlätta analys. Genuskontrakten 

förhandlas fram mellan könen på såväl individ-, grupp- och strukturell nivå i samhället, och 

de beskriver vad som ska definieras som kvinnligt respektive manligt. Det är dock viktigt att 

poängtera att förhandlingen inte sker mellan två jämlika parter, då genussystemet reglerar en 

maktobalans, vilket nämns ovan. Genuskontrakten reglerar interaktionen mellan män och 

kvinnor på en mängd olika plan. Praktiska eller materiella aspekter regleras, exempelvis vem 
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som bör bära vilka kläder, vilken kroppsform som är acceptabel för vem, vilka redskap som 

används av vem och vilka sysslor som tillskrivs vem. Även sociala regler och 

personlighetsdrag bestäms av genuskontrakten till exempel vilken roll en individ tar i en 

kärleksrelation eller hur en person får tala och föra sig (Hirdman, 1988:54).  

3.2 Den hegemoniska maskuliniteten och genus som social konstruktion 

”Genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala”, så motiverar Connell 

(2008:110) hur kön kan förstås som en social konstruktion. Den sociala världens praktiker 

ordnas nämligen av genus, på individnivå såväl som strukturell nivå, men genus förhåller sig 

ständigt till det biologiskt bestämda – den så kallade reproduktiva arenan. I den reproduktiva 

arenan innefattas till exempel kropp, sexualitet och mänsklig reproduktion. Trots att genus 

ständigt står i förhållande till den reproduktiva arenan, bör detta förhållande inte 

nödvändigtvis ses som ett biologiskt samband, utan förhållandet i sig är även det socialt 

konstruerat. Genusstruktureringen av världen präglas av komplexitet, vilket bör beaktas vid 

analys av genus och maskuliniteter (Connell, 2008:109ff).  

 

De genuspräglade relationerna mellan män, snarare än män som individer, bör stå i centrum 

för maskulinitetsanalys. Detta för att respektera genusstrukturens komplexitet och möjliggöra 

en dynamisk analys av densamma, vilket vidare kan förebygga kategorisk genusanalys som 

riskerar sluta i en syn på män som endast fasta karaktärstyper. Connell utvecklade begrepp 

som hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet, i syfte att erbjuda dynamiska 

redskap för att kunna analysera män och maskulinitet. Dessa begrepp togs fram inom ramarna 

för den genusorganiserade, samtida västvärlden (Connell, 2008:114). 

 

Hegemoni förklarar en grupps dominerande position i en given samhällskontext. Hegemonisk 

maskulinitet är det genusorganiserande fenomen som legitimerar en patriarkal ordning i 

samhället. Det är alltså med kraft av den hegemoniska maskuliniteten som reproduktionen av 

mäns överordning, i relation till kvinnors underordning, säkerställs. Den hegemoniska 

maskuliniteten uttrycks inte av alla män, hela tiden, och kan iscensättas av såväl verkliga 

individer som fiktiva bilder. Framförallt uttrycks den hegemoniska maskuliniteten kollektivt 

exempelvis genom näringslivets eller militärens ideal. Exakt hur den hegemoniska 

maskuliniteten uttrycks i praktiker och ideal förändras över tid. Detta sker i och med att 

kvinnor eller män som för stunden inte praktiserar hegemonin utmanar den rådande 

hegemonin genom historien (Connell, 2008:115). 

 

Den underordnade maskuliniteten innefattar de praktiker, egenskaper med mera som står i 

opposition till det som definierar den hegemoniska maskuliniteten. Hegemonin präglas 

framförallt av en heterosexuell normativitet, vilket försätter homosexualiteten i den 

underordnade kategorin. Även heterosexuella män kan vara innefattade av den underordnade 

maskuliniteten, exempelvis genom utförandet av kvinnligt kodade praktiker (Connell, 

2008:116). Problemet med att formulera hegemonisk kontra underordnad maskulinitet är att 

de markerar norm och icke-norm i samhället, samtidigt som det är få män vars praktiker i 

verkligheten passar in ens i den normativa kategorin – hegemonin. Samtidigt gynnas de flesta 

män av den hegemoniska maskulinitetens dominans i samhället, oavsett hur mycket deras 
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livsstilar präglas av den i praktiken. Begreppet delaktighet fångar just detta; män som gynnas 

av och samverkar med den hegemoniska maskuliniteten, men vars praktiker och relationer 

inte alltigenom symboliserar just den hegemoniska maskuliniteten. Den delaktiga 

maskuliniteten kan exemplifieras med alla de vardagliga fall där mäns relationer med kvinnor 

baseras på förhandling, respekt och överenskommelser, men där männen fortfarande vinner på 

att den hegemoniska maskuliniteten förblir stark i samhället (Connell, 2008:117f). 

 

3.3 Det rena förhållandet  

Idealbilden för vad kärlek är och ska vara har förändrats över tid. Från att sexuella 

kärleksrelationer i en äktenskaplig kontext tidigare varit förhärskande, har nu det rena 

förhållandet börjat vinna alltmer mark som ett ideal för hur kärlek och sexualitet i ett 

förhållande ska utövas. Det rena förhållandet grundas på att de ingående parterna upplever att 

relationen ger dem det de behöver och önskar, och därmed är det också premissen för 

relationens fortlevnad (Giddens, 1995:58). Det traditionella äktenskapet har en inbyggd tanke 

om långsiktighet, medan det rena förhållandet inte garanterar någon varaktighet lika 

villkorslöst. Ska en ren relation fungera även på lång sikt, så krävs ömsesidig trohet och 

förtroendet måste byggas på intimitet. Intimiteten i denna bemärkelse består i att parterna 

delar känslor och praktiker med den andra, information som denne annars inte skulle visa 

öppet (Giddens, 1995: 123f). Äkthet, grundad i ärlighet, mot sig själv och sin partner blir 

konstituerande av det starka stöd parterna känner i förhållandet till varandra, något som 

Giddens (1995:221) formulerar såhär:  

 

I den mån som ett förhållande saknar yttre referenspunkter kan det bara mobiliseras 

moraliskt genom >>autenticitet>>: den autentiska personen känner sig själv och kan 

avslöja denna kunskap för den andre, både på det diskursiva och det beteendemässiga 

planet. Att ingå i en autentisk relation med en annan person kan vara en källa till starkt 

moraliskt stöd, vilket till stor del beror på att det rena förhållandet bygger på tillit. 

 

Känslan av exklusivitet, som uppkommer i och med att paret får gemensamma erfarenheter 

och minnen som bara de känner till, kan också stärka deras förtroende för varandra. Det rena 

förhållandet är dock ingen riskfri eller enkel historia. Intimitet och trohet behöver utvecklas 

balanserat i förhållande till individernas självidentiteter och parternas uttryckta intimitet 

behöver präglas av jämlikhet. Balans mellan självintegritet och att våga utveckla ett 

förtroende för den andra är nödvändigt. Likaså måste intimiteten vara just ömsesidig. Om den 

delade intimiteten är enkelriktad eller obalanserad finns en risk att förhållandet kommer att 

formas efter den ena partens behov främst, vilket i förlängningen inte uppfyller 

grundpremisserna för att ett rent förhållande ska kunna hålla. Individers utveckling av sina 

egna självidentiteter och jag-berättelser kan dessutom komma i konflikt med kraven i den rena 

relationen, och innebära att balansen mellan parternas ömsesidiga beroende och egna 

självständighet rubbas (Giddens, 1995:123ff).  

3.4 Teoridiskussion 

Både Hirdmans (1988) och Connells (2008) teorier utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Detta medför att de kan kombineras bra med varandra. Vidare kan dessa teorier 
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även kombineras bra med den valda metoden: kritisk diskursanalys. Detta då analysmetoden 

till stor del utgår ifrån idén om den sociala verkligheten som socialt konstruerad genom 

språket. Samtidigt har teorierna lite olika utgångspunkter. Hirdmans begrepp hanterar genus 

och makt med primärt fokus på kvinnans underordning, medan Connells begrepp framförallt 

fokuserar på maktrelationer mellan män i samhället. Detta gör att teorierna kompletterar 

varandra och tillsammans kan de bredda förståelsen för könsrollskonstruktioner i 

dejtingprogrammen.  

 

Giddens (1995) utgår inte från ett utpräglat socialkonstruktivistiskt perspektiv i teorin om det 

rena förhållandet. Hans begrepp står dock inte i motsättning till ovan nämnda teorier. Likaså 

fungerar hans teori bra ihop med analysmetoden för studien. Detta för att hans teoribygge 

innehåller förståelse av den sociala världen som en produkt av en växelverkan mellan struktur 

och individ. Strukturen påverkar individens beteende, och individen är med och formar 

strukturen. Diskursen, i kritisk diskursanalys, ska förstås som skapande den sociala världen 

samtidigt som den sociala världen också formar diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:71). Vidare redogörelse för kritisk diskursanalys kommer i nästa kapitel. I denna studie 

undersöks diskursen som ett uttryck för de konstruktioner programmen skapar. Giddens 

perspektiv kan därför ge bra stöd åt denna form av analys.   
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts. Inledningsvis kommer jag beskriva 

hur urval och bearbetning av det empiriska materialet har gått till. Efter det följer en 

redogörelse för den analysmetod jag valt: kritisk diskursanalys, enligt Norman Faircloughs 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 1992) modell. För att öka studiens 

transparens följer sedan ett stycke där det gås specifikt igenom hur den kritiska 

diskursanalysen tillämpas i denna studie. Avslutningsvis kommer jag diskutera 

kvalitetsaspekter samt etiska överväganden gällande denna uppsats. 

4.1 Urval och bearbetning av urval  

Det empiriska material som samlats in är de säsonger av Bonde söker fru respektive Tro hopp 

och kärlek som sändes under hösten 2016, med förbehåll för att hela säsongen av Bonde söker 

fru inte hunnit sändas vid tillfället för genomförandet av den här studien. När analysen 

påbörjades hade tio av totalt tretton avsnitt visats och varje avsnitt var 44 minuter långt. Tro 

hopp och kärlek bestod av sju avsnitt totalt, där varje avsnitt var 58 minuter långt. Materialet 

har hämtats från respektive kanals streaming-tjänster på internet: SVT Play och TV4 Play. 

Valet av just dessa två dejtingprogram grundas i att de liknar varandra till stor del i 

programupplägget, vilket ger relevans för den jämförelse av konstruktioner studien delvis 

syftar till att göra. Valet av just detta års säsonger och inte tidigare års, var framförallt en 

fråga om tillgång, då tidigare säsong av Tro hopp och kärlek inte fanns tillgängligt via SVT 

play vid genomförandet av den här studien.  

 

Som inledande steg i bearbetningen av empirin såg jag igenom de tillgängliga avsnitten i 

respektive säsong. Detta gjorde jag för att få en allmän uppfattning om innehållet och ett 

underlag för att kunna besluta om avgränsning inför djupanalysen. Vid genomgången av 

serierna i helhet såg jag tecken på att konstruktionerna om könsroller och kärlek i de separata 

avsnitten liknade varandra till stor del. Det som skiljde avsnitten åt var främst den narrativa 

utvecklingen i dejtingprocessen mellan deltagarna. Då konstruktionerna är det som denna 

studie syftar till att granska, och inte hur dejtingen utvecklar sig för enskilda deltagare, ansåg 

jag att en mer djupgående analys av ett fåtal avsnitt skulle svara bättre mot studiens 

frågeställningar, än att mer ytligt analysera fler avsnitt. Jag valde att transkribera och tillämpa 

kritisk diskursanalys på ett avsnitt från respektive program. Avsnitten jag valde var avsnitt 3 i 

Tro hopp och kärlek och avsnitt 6 i Bonde söker fru, det vill säga avsnitt från mitten av 

säsongerna. Dessa avsnitt valdes för att inte riskera att avsnitten skulle ha en för inledande 

eller sammanfattande karaktär ifråga om samtalsämnen. 

 

Eftersom jag valt två avsnitt totalt, valde jag att transkribera avsnitten i sin helhet. Detta för 

att få mer text att basera min analys på. Det var även en åtgärd för att minska risken att jag 

selektivt väljer ut vilka delar som skulle analyseras, baserat enbart på mina förutfattade 

meningar om texterna.  

 

Vid transkriberingen fokuserade jag på att skriva av det uttryckta språket. Dock tog jag även 

med pauser, skratt med mera i de fall jag tolkade att det kunde påverka budskapet eller tonen i 
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det som uttrycktes. Jag skrev även med korta beskrivningar av miljön interaktionen utspelas i. 

Detta gjorde jag primärt för att underlätta läsningen av texterna, då dialogen ibland bygger på 

eller relaterar till omgivningen. Jag markerade även när replikerna uttalades till en annan 

person i programmet, i dialog, eller när det konstruerades som en monolog där en deltagare 

pratar själv in i kameran. Detta då klippning mellan olika typer av språkliga uttryck, samt 

dialog kontra konstruerad monolog, kan förstås som uttryck för hur produktionerna skapat 

diskursen. Med konstruerad monolog avser jag de scener när en deltagare sitter själv och talar 

in i kameran, men uttalar sig ofta som om denne fått en fråga att svara på, alternativt har blivit 

ombedd att kommentera en specifik händelse. Huruvida det finns en intervjuare som klippts 

bort, eller om denne är på plats i samtliga sådana klipp framgår inte av serierna. 

4.2 Analysmetod 

Denna studie har utförts med Norman Faircloughs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 

Fairclough, 1992) kritiska diskursanalys som grund. Jag har valt diskursanalys som metod för 

att det passar studiens syfte. Syftet att undersöka produktionernas konstruktioner av kärlek 

och könsroller, kan exempelvis granskas i de diskurser som finns i dejtingprogrammen.  

 

Valet av specifikt Faircloughs kritiska diskursanalys baseras på att hans modell innehåller 

flera element som passar denna studies syfte. Bland annat utgår den ifrån perspektivet att 

diskurser inte bara skapar den sociala verkligheten, utan att diskurserna även är produkter av 

samhällets sociala värld. Andra diskursanalytiska traditioner, som övrig kritisk diskursanalys 

eller poststrukturalistisk diskursteori, anser ofta att diskurser strukturerar samhället på ett 

överordnat sätt. Det vill säga att diskursen skapar samhällsstrukturer, men att samhället inte 

påverkar diskursen på samma sätt. I Faircloughs modell får en växelverkan mellan diskurs 

och den sociala verkligheten utrymme, vilket passar denna studies syfte (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:71). 

 

Diskursen i kritisk diskursanalys samverkar med och påverkas av andra sociala praktiker. Ett 

exempel på sociala praktiker är maktrelationer. För att kunna få förståelse för könsrolls- och 

kärlekskonstruktioner, krävs att teoretiska perspektiv om maktrelationer mellan könen och 

inom relationer får utrymme i analysen. Denna typ av analys finns som ett inbyggt moment i 

Faircloughs modell. I denna studie är det de teoretiska begrepp från Hirdman (1988), Connell 

(2008) samt Giddens (1995) som kommer utgöra de perspektiven i analysen, se kapitel 3.  

 

Ytterligare ett motiv till valet av denna analysmetod är att den är utvecklad för att kunna 

tillämpas på mänskligt samspel, och språkbruk, i en vardaglig kontext. Mer specifikt anser 

Fairclough även att exempelvis språket som utrycks i massmedierna är bra föremål för 

diskursanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:71). Mot bakgrund av detta är metoden 

lämplig för denna studie, då de konstruktioner denna studie avser att analysera är såväl ett 

massmedialt uttryck som en diskurs bestående av ett vardagligt språkbruk.  

 

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys består av tre dimensioner. Modellen som helhet 

ska förstås som ett ramverk för analys av det empiriska materialet (se figur 1), där de tre 

dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik ska ses som samverkande även om de 
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delvis hålls isär i analysen. I kommande avsnitt kommer jag redogöra för vad varje enskild 

dimension innebär (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74).  

 

 

Figur 1 – Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys  

 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74) 

 

4.2.1 Textanalys  

Ett sätt att tolka en diskurs och hur den tar sig i uttryck på mikronivå, är genom språklig 

analys av text (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). I de fall diskursanalysen används på 

material som inte redan är i textform, exempelvis muntliga intervjuer, så krävs transkription 

av det material som är relevant för studiens syfte. Graden av detaljrikedom i transkriptionen 

bör förhållas till studiens syfte och frågeställningar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:84).  

 

För textanalysen av det transkriberade materialet föreslår Fairclough flera olika sorters 

verktyg för att tolka diskursen. Verktygen ger stöd till kritisk analys av språkbruk och 

meningsskapande aspekter i texten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). De 

språkanalysverktyg jag använder i denna studie är tre olika former av interaktionell kontroll 

samt modalitet.  

4.2.1.1 Interaktionell kontroll 

Interaktionell kontroll är ett samlingsord för de praktiker i dialogen som iscensätter 

maktrelationer mellan olika personer. Det är via interaktionell kontroll som språklig 

interaktion ordnas och får ett flöde. Den utövas på en grund av samarbete men kan fortfarande 

präglas av ojämlika maktförhållanden, där en part har mer inflytande över interaktionens flöde 

än en annan. Interaktionell kontroll kan delas in i flera olika underkategorier som markerar 

olika sätt som kontrollen kan uttryckas (Fairclough, 1992:152).  
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Turtagning är en sådan kategori. Turtagning i en dialog kan präglas av maktasymmetri eller 

maktsymmetri. I fall där parterna i en dialog inte är jämlika kan personen med makt välja att 

tilltala den som inte har makt. Den överordnade parten har också utrymme att använda tystnad 

eller avbryta den underordnade för att kontrollera flödet (Fairclough, 1992:152f). 

 

En annan del av interaktionell kontroll är kontroll över samtalsämnen, som jag förkortar 

ämneskontroll. Vanligen tas samtalsämnen upp enligt ett mönster: Part 1 tar upp ett ämne, 

part 2 väljer att godkänna eller att avslå ämnet, och om ämnet godkänns brukar part 1 utveckla 

ämnet. I fall där samtal präglas av en maktasymmetri påverkas vilka ämnen som godtas, till 

följd av parternas maktposition i interaktionen. I dialog mellan män och kvinnor brukar 

kvinnor vara mer frekventa med att ta upp nya samtalsämnen, mäns förslag på samtalsämnen 

godkänns dock oftare (Fairclough, 1992:154f). 

 

Interaktionell kontroll kan även utövas i hur en personlig agenda styr interaktionen. 

Fairclough (1992:155) benämner denna kategori setting and policing agendas. Jag förkortar 

och översätter det till agenda. En persons agenda i ett samtal kan vara uttalad eller implicit. 

Om maktasymmetri förekommer kan en överordnad person styra samtalet efter sin agenda. I 

praktiken kan detta ske genom att den överordnade exempelvis avbryter sin motpart när denne 

nått agendans mål eller glider ifrån agendans ämne (Fairclough, 1992:156f). 

 

Genom att studera interaktionell kontroll i denna studies textmaterial kan eventuella 

maktrelationer synliggöras. Dessutom ger dessa verktyg möjlighet att analysera huruvida 

produktionerna konstruerar samtalen som jämlika eller präglade av dominans från en part.  

4.2.1.2 Modalitet 

Modalitet handlar om hur saker sägs. Mer specifikt handlar det om graden av affinitet, vilket 

kan förklaras med hur mycket uttalaren håller med om påståendet (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:87). Modalitet kan granskas i grammatiken. Exempelvis kan användandet av 

tillsatsverb som kan, bör eller ska, påverka affinitetsgraden (Fairclough 1992:159). 

Användandet av hedge är ett annat exempel som kan sänka affinitetsgraden, och sker vid 

användandet av uttryck som exempelvis ”liksom” eller ”lite grann” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:88). Modalitet kan uttryckas i både objektiv och subjektiv form. Vid subjektiv 

modalitet framgår det vems åsikt som uttrycks, till exempel: Jag tycker att det är dåligt väder. 

Medan vid objektiv modalitet uttrycks meningar mer som objektiva sanningar: Det är dåligt 

väder. När objektiv modalitet används innebär det ofta en maktutövning. En sådan 

maktutövning kan leda till att en tolkning framstår som en universell sanning. Media tenderar 

att använda objektiv modalitet i stor utsträckning, även om det som beskrivs är omtvistat eller 

tolkningsbaserat (Fairclough, 1992:159ff). 

 

Modaliteten, och graden av affinitet, i påståendena i texten påverkar de konstruktioner som 

byggs i dejtingprogrammen. Analys av modalitet kan visa huruvida åsikter om kärlek och 

könsroller formuleras som objektiva sanningar, som personliga tolkningar eller om det finns 

variationer i hur idealen framställs. 
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4.2.2 Diskursiv praktik   

Den diskursiva praktiken innefattar hur en diskurs skapas och konsumeras. Hur diskursen i 

dejtingprogramen produceras skulle kunna undersökas genom exempelvis en kartläggning av 

deltagarurval, manusförfattning, hur intervjuer arrangeras, redigeringsförfaranden, regler för 

dejtingens upplägg och så vidare. För att studera hur konsumtion av diskursen ser ut skulle tv-

tittarna kunna tillfrågas hur de upplever budskapen som programmen sänder ut (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:85f). Vanligtvis görs dock inte sådana omfattande kartläggningar 

av textkonsumtion och produktion i kritiska diskursanalyser. Fairclough själv fokuserade ofta 

analysen av diskursiv praktik till en språkanalys rörande textens intertextualitet och 

interdiskursivitet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:86). Intertextualitet står för hur 

kommunikativa skeenden står i relation till redan befintlig text som använts tidigare i samma, 

eller liknande sammanhang. Interdiskursivitet är en undergren av intertextualitet, som 

betecknar den blandning av diskurser som uttrycks inom ett givet område (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000:77).  

4.2.3 Social praktik  

När den diskursiva praktiken och diskurserna i texten analyserats, återstår kopplingen till en 

mer samhällelig och övergripande kontext. När denna dimension ges utrymme i 

diskursanalysen kan förståelse skapas för hur de undersökta diskurserna reproducerar eller gör 

motstånd mot rådande samhällsdiskurser. Detta görs genom att de två första dimensionerna 

analyseras utifrån den tredje dimensionen – det som Fairclough kallar social praktik. I detta 

moment synliggörs för det första diskursordningen som den undersökta diskursiva praktiken 

ingår i. Diskursordning kan förstås som ett system bestående av den totala variationen av 

diskurser som används inom ett specifikt fält (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:90). 

Diskursordning är inte enkelriktad utan är en växelverkan mellan strukturen och praktiken och 

bestämmer således hur diskursen uttrycks samtidigt som diskursordningen formas av 

diskursens uttryck (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 76). För det andra appliceras 

sociologisk teori i analysen av de undersökta diskurserna. Detta för att få ett grepp om de 

strukturer som utgör det ramverk, inom vilket diskurserna verkar (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:90).  

 

4.3 Anpassning och tillämpning av analysmetoden 

Den valda analysmetoden kräver anpassning till studiens syfte och frågeställningar såväl som 

till studiens tidsramar. I detta avsnitt redogör jag för hur den ovan beskrivna analysmetoden 

kommer användas mer specifikt i denna uppsats. 

 

I denna studie kommer analysen utgå ifrån språklig analys av textmaterialet samt dess 

koppling till sociala praktiken. Denna avgränsning medför att den diskursiva praktiken inte får 

stort utrymme i analysen. Motivet till detta är att denna studie syftar till att besvara frågor som 

kan nås via textanalys och teoretisk kontextualisering av just de språkliga diskurserna. För att 

kunna analysera den diskursiva praktiken i dejtingprogrammen skulle jag kunna göra 

sidostudier av textkonsumtion och textproduktion. Alternativt skulle jag kunna analysera hur 

intertextualitet och interdiskursivitet uttrycks i texterna. Då denna studies syfte inte handlar 
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om den diskursiva praktiken eller dess relation till textmaterialet och den sociala praktiken, 

har jag valt att inte ge den utrymme i studiens analys. 

 

Textanalysen kommer utföras på texterna från de två transkriberade avsnitten. Textanalys går 

att utföra mer eller mindre detaljrikt. De avgränsningar jag gör i fråga om textanalysen 

baseras på studiesyftet, frågeställningarna och det aktuella studieobjektets format. För att 

avgränsa till ett bra urval av de språkanalysverktyg Fairclough (1992) föreslår, gjorde jag 

urvalet i flera steg. Först läste jag samtliga analysverktyg som föreslås i boken Discourse and 

social change (Fairclough, 1992), för att få en överblick. Därefter listade jag de verktyg jag 

ansåg var relevanta för att kunna besvara denna studies frågeställningar. Listan innehöll 

följande redskap: interaktionell kontroll med samtliga underkategorier, modalitet och 

metaforer. I nästa steg gjorde jag en första överskådlig analys av textmaterialet. Detta för att 

kontrollera vilka av de valda analysverktygen som gick att tillämpa på just dessa texter. Efter 

denna grovanalys uteslöt jag några av underkategorierna till interaktionell kontroll samt 

metaforer, då jag ansåg att de inte fungerar för analys av studiens empiriska textmaterial. 

Efter dessa steg består urvalet av interaktionell kontroll-kategorier som berör turtagning (turn 

taking), ämneskontroll (topic control) och agendor (setting and policing agendas), samt 

verktyget modalitet. Det är dessa språkanalysverktyg jag kommer utgå ifrån i analysen av 

texterna.  

 

Då denna studies frågeställningar handlar om vilka konstruktioner som skapas i programmen, 

är det viktigt att textanalysen även inbegriper vad som sägs i programmen, inte bara hur det 

sägs. Faircloughs (1992) språkanalysverktyg som valts ut till denna studie fokuserar främst på 

hur den språkliga interaktionen organiseras. Jag kommer därför anpassa tillämpningen av 

textanalysen till denna studie, för att kunna besvara samtliga frågeställningar och få en 

djupare analys. I samband med den mer strikt språkliga analysen av grammatik och 

textstruktur, kommer därför även budskapen i textmaterialet att analyseras. Budskapen 

granskas genom en analys av vilka teman som genomsyrar texten och som kan besvara syftet 

och frågeställningarna.  

 

Till textanalysen kommer jag sedan att koppla det teoretiska ramverket som redogjorts för 

ovan i kapitel 3. Detta för att kunna analysera den sociala praktiken mot en sociologisk 

bakgrund, och besvara denna studies frågeställningar mer ingående.  

 

Sammanfattningsvis kommer analysen genomföras i flera steg. Först granskas texterna utifrån 

de språkanalysverktyg som jag valt och texternas budskap analyseras. Därefter förhåller jag 

dessa textuella dimensioner till den sociala praktiken, genom att tillämpa de valda teoretiska 

perspektiven i textanalysen. Vid redogörelse för analysen och de slutsatser som dras kommer 

dock dessa steg vävas samman delvis. Detta för att tematiseringen av analysen ska ha en 

tydlig koppling till studiens frågeställningar. 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att kritiskt analysera hur produktionernas konstruktion av 

könsroller och kärleksideal framställs i dejtingprogrammen Bonde söker fru och Tro, hopp 
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och kärlek. Detta kommer undersökas genom en analys av hur könsroller konstrueras i 

dejtingprogrammen, hur ideal för kärleksförhållanden konstrueras i programmen samt vilka 

likheter och skillnader som finns i dessa konstruktioner mellan programmen.  

 

Kritisk diskursanalys kan ses som en lämplig metod utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, då konstruktioner i programmen kan fångas genom analys av bland annat 

diskurser i textmaterialet. Som jag ovan beskrivit, i avsnitt 4.4, söker denna studie svar både 

på hur konstruktionerna syns i texten och vad dessa konstruktioner har för budskap. Inför 

metodvalet övervägdes därför kvalitativ innehållsanalys. Detta för att en tematisk kodning av 

textmaterialet skulle kunna synliggöra textens budskap. Innehållsanalys hade även kunnat 

innebära en mindre snäv avgränsning i fråga om mängden material som analyseras. Givet 

denna studies syfte hade det dock blivit en mer ytlig analys om den baserats på enbart 

textbudskap. Med en anpassning av Faircloughs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 

Fairclough, 1992) kritiska diskursanalysmetod för textanalys kan jag få en mer djupgående 

analys av materialet, då även outtalade maktrelationer kan synliggöras. En sådan djupare 

analys täcker bättre de frågeställningar som ska besvaras i studien. 

 

I reflektion kring denna studies kvalitetsaspekter, har jag utgått ifrån begreppen validitet och 

reliabilitet. Bryman (2011: 352) tar upp ett sätt att förhålla sig till begreppen inom kvalitativ 

forskning, där de delas upp i intern och extern reliabilitet samt intern och extern validitet. Jag 

kommer här redogöra för de delkriterier som har relevans för denna studie. 

 

Den externa reliabiliteten handlar om i vilken mån en kvalitativ undersökning är replikerbar. 

På många sätt kan detta kriterium vara problematiskt inom kvalitativ forskning då ”det är 

omöjligt att ’frysa’ en social miljö” (Bryman, 2011:352). Dock har jag sökt möjliggöra viss 

form av replikation genom att genomföra studien på ett så systematiskt sätt som möjligt och 

redovisa detta tydligt i uppsatsen. Till exempel genom att redogöra för hur studien genomförts 

detaljerat, hur metoden anpassats specifikt och vilka teorier som utgör ramverket för analysen. 

Detta skulle kunna möjliggöra vidare studier med samma syfte och frågeställningar, samma 

tillämpade metod och samma teoretiska utgångspunkter på samma eller liknande empiriskt 

material. Liknande empiri skulle kunna vara andra säsonger av samma serier, andra 

dejtingprogram eller dokusåpor med kärlek som tema.  

 

Extern validitet innefattar vilken grad studiens resultat kan överföras till fler kontexter än det 

undersökta urvalet. Bryman (2011:352) framskriver att detta krav kan vara svårt att uppfylla 

med kvalitativa studier, då de ofta har exempelvis fallstudie som forskningsdesign. Vad gäller 

denna studies möjlighet att generaliseras har jag reflekterat utifrån Robert Thornberg & 

Andreas Fejes (2015) alternativa resonemang om överförbarhet i kvalitativ forskning. För att 

kunna generalisera forskningsresultat i statistisk mening krävs att det undersökta urvalet är 

representativt. Ett krav som kvalitativa undersökningar ofta inte uppfyller. Ett alternativt sätt 

att se på överförbarhet är analytisk generalisering. Det innebär att forskningsresultaten 

bedöms utifrån dess förmåga att kunna förklara hur en annan händelse kommer utspela sig. 

Om forskningresultaten ses mer som ett perspektiv, med förståelse för att specifika villkor 

kopplat till det undersökta urvalet kan påverka resultatet, kan resultaten ses som bidragande 
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till att förstå andra liknande sammanhang (Thornberg & Fejes, 2015:272). Denna studie 

studerar två fall inom samma problemområde, vilka inte utgör ett representativt urval. 

Resultaten från denna studie skulle dock kunna användas i andra sammanhang med liknande 

betingelser. Med reservation för den roll min förförståelse och den studerade empirins 

premisser kan ha för inverkan på resultaten, kan analyserna från denna studie bidra med 

förståelse för konstruktioner även i andra dejtingprogram, dokusåpor eller liknande. 

4.5 Etiska överväganden 

För att en undersökning ska kunna bedömas som etiskt korrekt, krävs att forskaren/studenten 

tar hänsyn till etiska principer vid genomförandet av studien.  Sådana förhållningsregler 

handlar till exempel om att personerna som studeras deltar frivilligt och med samtycke, samt 

att deras integritet skyddas i forskningsprocess och redovisning av forskningsresultat 

(Bryman, 2011:131f). 

 

Denna studie baseras på ett offentligt material, där deltagarna frivilligt ställt upp och gett sitt 

samtycke till produktionen. Det framgår även av serierna att deltagare har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i serien under inspelningens gång. Dock är det osäkert om det endast 

gäller dem som dejtar bönder respektive kyrkoarbetare, eller om seriernas huvudpersoner 

också har möjligheten att avbryta sitt deltagande i förtid. Om huvudpersonerna inte kan det 

utgår jag ifrån att det beror på ett avtal med produktionerna som de frivilligt skrivit på. Allt 

detta medför att denna studie kan hantera texterna som offentligt material.  

 

Grunden till analysen är texter från två transkriberade avsnitt, med dialog, konstruerad 

monolog, berättaröst och annan interaktion. Om denna studie syftat till att analysera 

deltagarnas praktiker och samtal för att uttala sig om vad de tänkte eller tyckte, hade studien 

fått ett grundläggande etiskt problem. Det problemet hade krävt lösning i form av samtycke 

från deltagarna att studiens slutsatser och analyser stämmer överens med deras egna 

uppfattningar. Då denna studie syftar till att uttala sig om produktionernas konstruktioner 

uppstår inte detta problem, då jag inte tillskriver enskilda deltagare attribut eller åsikter.  
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5. Analys 

I detta kapitel redogörs för studiens analys, vilken syftar till att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av programuppläggen i de 

undersökta säsongerna av Bonde söker fru respektive Tro, hopp och kärlek. Redogörelsen för 

programuppläggen syftar till att ge en bakgrund till analysen. Sedan följer ett avsnitt om 

programstruktur och maktrelationer. Där redogörs för en analys över hur konstruktioner 

rörande dejting formas av interaktionen i dejtingprogrammen, med bakgrund i programmens 

generella upplägg och textmaterialet. För att tydliggöra kopplingen till mellan analys och 

studiens frågeställningar, tematiseras analyskapitlet vidare efter frågornas ämnen: 

Konstruktioner om kärleksideal och Könsrollskonstruktioner. Underrubrikerna i varje avsnitt 

organiseras efter de centrala teman som analysen visat på i texterna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av hela analysen och de slutsatser som dragits.  

5.1 Beskrivning av dejtingprogrammen 

Nedanstående programbeskrivningar baseras på den information som visas i respektive serie 

så som de sänds.  

5.1.1 Bonde söker fru 

I denna studie analyseras den elfte säsongen av Bonde söker fru, ett dejtingprogram som 

sänds i TV4. Under hösten år 2016 får vi följa bönderna Jennifers, Pers, Sigrids och Eriks jakt 

på en partner. Alla dessa är ute efter en heterosexuell relation. Totalt 8 bönder fick göra en tv-

sänd kontaktannons som sändes våren år 2016. Efter det skrev intresserade tv-tittare brev till 

bönderna. Programledaren Linda Lindorff delar personligen ut alla inkomna brev, till 

respektive bonde, i höstens första avsnitt. I det avsnittet meddelar hon även vilka av bönderna 

som kommer att följas av tv-teamet i sin fortsatta dejting. De fyra bönder som fått många brev 

blir därmed huvudpersoner för kommande avsnitt. De resterande bönderna fick själva 

dokumentera sin dejting under sommaren, vilket enbart sändes på kanalens streaming-tjänst.  

 

De fyra huvud-bönderna väljer ut 10 stycken brevskrivare som de vill bjuda in till en speed 

dejting-helg i Stockholm. Under den helgen får varje bonde 5 minuter att prata med varje 

enskild brevskrivare. Vissa deltar även på en gruppdejt under helgen. När helgen ska avslutas 

får varje bonde bjuda in 4 stycken brevskrivare till sin gård. Sedan flyttar brevskrivarna hem 

till sina bönder, ett par veckor under sommaren. På gården får de möjlighet att lära känna sin 

bonde, prova att hjälpa till på gården och hantera konkurrensen med övriga dejtande. Under 

tiden de dejtande är på gården organiserar ibland bonden mer formella dejter eller tar med sig 

en dejtperson åt sidan för att kunna umgås på tu man hand. Stor del av tiden spenderar bönder 

och dejt-personer i grupp. Emellanåt kommer Linda till respektive gård för att delta på en 

valdag. På valdagen får bonden välja att bjuda in några av dem hen dejtar till att stanna på 

gården. Varje valdag är det en person som inte får en inbjudan, vilket leder till att hen får åka 

hem. På en valdag tar även de dejtande ibland tillfället att självmant åka hem, för att de inte 

vill fortsätta dejtingen. Efter den sista valdagen ska bonden bara bjuda in en dejtperson, som 

denne får åka på en utlandsresa med. Även resan sänds som ett avsnitt i programmet (Stalin, 

2016). 
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5.1.2 Tro, hopp och kärlek  

Första säsongen av Tro, hopp och kärlek sändes år 2015 i SVT1.  Programmets andra säsong, 

från 2016, ligger till grund för denna studies analys. I programmet söker prästen Jessica, 

prästen Kristina, diakonen Daniel och pastorn Filip efter kärleken. Samtliga kyrkoarbetare är 

intresserade av en heterosexuell relation. Under våren 2016 sändes ett avsnitt där 

kyrkoarbetarna fick presentera sig själva och intervjuas av programledaren Mark Levengood. 

Efter att denna kontaktannons sänts fick intresserade svara på annonsen i brevform.  

 

I höstens första avsnitt besöker Mark alla kyrkoarbetare för att höra hur de resonerar kring de 

brev de fått. Respektive kyrkoarbetare har valt ut 3-5 personer som de vill dejta i programmet. 

De utvalda brevskrivarna får då flytta in på ett hotell eller en församlingsgård i samma stad 

som sin präst/diakon/pastor för att kunna dejta denne under några veckor. Under 

dejtingperioden varierar det vem som ansvarar för att anordna dejter. Ofta anordnar 

kyrkoarbetaren gruppdejter och enskilda dejter. Ibland tar någon av de tillresta dejt-

personerna initiativ till att träffa sin kyrkoarbetare på en dejt. Jessica valde exempelvis att 

inleda hela dejtingprocessen med en speed-dejting. Allt eftersom dejtingen pågår väljer vissa 

dejtpersoner att tacka för sig och åka hem, och ibland är det kyrkoarbetaren som ber om att 

avsluta dejtingen med en viss person. Mark besöker både dejtpersoner och kyrkoarbetare 

enskilt under programmets gång, för att få rapporter om hur det går och ge råd till de dejtande. 

I det sista avsnittet väljer kyrkoarbetarna, i samråd med de eller den dejtingperson som är 

kvar, huruvida de vill fortsätta att dejta även efter programmets slut (Barnekow, 2016).  

5.2 Programstruktur och maktrelationer  

Detta avsnitt innehåller analys av hur de två dejtingprogrammens produktioner är med och 

konstruerar budskap rörande kärlek och könsroller. 

 

Vid analys av textmaterialet från Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek framgår skillnader 

i hur interaktionen, i och kring dejtingen, konstrueras i respektive program. Denna skillnad 

visar sig bland annat i programledarens roll och interaktion med deltagarna. I 

programledarnas monologer och dialoger med deltagarna kan en maktrelation utläsas, där 

programledaren har en implicit överordnad roll. När programledarna talar i form av 

berättarröst formulerar de sig generellt i objektiv modalitet. Detta även när de kommenterar 

deltagarnas känslor och åsikter om personer och händelser. Här följer exempel från respektive 

programs inledningar: 

 

Nu är dom ute och dejtar, å somliga dejter har gått jättebra, å andra dejter har inte gått 

lika bra (Barnekow, 2016). – Mark Levengood, programledare i Tro, hopp och Kärlek  

 

I förra veckan fick våra brevskrivare äntligen flytta in till sina kära bönder. […] Och för 

några blev det starka känslor direkt (Stalin, 2016). – Linda Lindorff, programledare i 

Bonde söker fru  

 

Även i direkt interaktion med deltagarna används objektivt modala formuleringar av 

programledarna, ofta med hög affinitet. Bonde söker frus programledare använder sig nästan 

uteslutande av objektiv modalitet, vilket får hennes uttalanden att framstå som sanningar. 
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Programledaren för Tro, hopp och kärlek har en mer personlig framtoning i samtal med 

deltagarna och använder mer subjektiva formuleringar. Det får hans uttalanden att verka som 

en tolkning bland flera möjliga. 

 

I båda programmen är det programledarna som sätter agendan för samtalen. Deltagarna 

föreslår inte egna samtalsämnen i interaktionen, utan accepterar de ämnen som tas upp av 

programledaren och svarar på frågorna. Detta leder till en turtagning som förefaller jämlik, 

där part 1  - programledaren – säger något, som part 2 – deltagaren – svarar på och så vidare. 

Men eftersom programledaren ensam styr samtalets ämnen och frågor så är interaktionen 

präglad av maktasymmetri. Vidare använder även Linda typiska agenda-styrande metoder i 

dialogen. Exempel på sådana metoder är att Linda avbryter en deltagare när hon anser att ett 

ämne är avhandlat eller genom så kallad påtvingad explicitet. Påtvingad explicitet kan ta sig i 

uttryck som att den överordnade formulerar en mening som kräver ett bekräftande svar: 

”Ja det var en mycket fundersam bonde. Men glad också, eller hur?” – Linda Lindorff (Stalin, 

2016). Denna maktrelation, där programledaren får en överordnad roll i förhållande till 

deltagarna, visar på ett sätt som produktionen formar interaktionen och de budskap som 

programmen innehåller.  

 

Tro, hopp och kärleks programledare konstrueras som mer personlig och mindre strikt. Detta 

kan få produktionens roll att verka mindre i Tro, hopp och kärlek i jämförelse med dess roll i 

Bonde söker fru, där programledaren konstrueras som mer styrande. Denna skillnad 

programmen emellan speglas även i programmens upplägg. Programmens upplägg är i stort 

väldigt lika, men Tro, hopp och kärlek konstrueras som en mer dynamisk dejtingprocess, där 

deltagarna kan komma och gå mer efter eget tycke och dejtingens utgång. Bonde söker fru har 

ett mer explicit uppstyrt upplägg, där produktionen bestämt hur många dejtande som ska 

väljas ut, när det är valdag med mera. 

 

5.3 Konstruktioner om kärleksideal 

I följande avsnitt kommer analysen kretsa kring frågeställningen: Hur konstrueras ideal för 

kärleksförhållanden i dejtingprogrammen?  

5.4.1 En djup relation 

Att lära känna varandra på djupet var ett starkt tema i textmaterialet. Inför en dejt anger 

deltagarna ofta att ett syfte med dejten är att lära känna den andra personen på djupet. När 

deltagare summerar en dejt de varit på, beskrivs också en dejt där de dejtande kommit in på 

djupare ämnen som lyckad. Såhär uttryckte sig diakonen Daniel i Tro, hopp och kärlek efter 

sin dejt med Jennifer:  

Asså nu hettade det ju till. Vi fick ett fint samtal. Vi var inte så ytliga utan vi gick rakt på 

sak och… […] Jag berättade om mina känslor och hon berättade om sina känslor och… 

ah det känns gött. […] Asså det här är en lyckad dejt (Barnekow, 2016).  – Daniel, 

Diakon  

Jag tolkar denna önskan om djupa samtal i dejtingen, som att önskan om intimitet 

konstrueras som viktigt i programmen. Att en dejt ska möjliggöra att lära känna den 
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andre personen, innebär ofta att dejten innehåller element där parterna berättar om sig 

själva, får ställa frågor till den andra och gör saker tillsammans. Att dela praktiker och 

känslor är det som Giddens (1995:123f) betecknar som intimitet, och som en grund för 

det rena förhållandet. 

5.4.2 En relation tillsvidare 

En del deltagare kopplar syftet att lära känna sin dejt på djupet, till möjligheten att 

kunna avgöra om fortsatt dejting är av intresse. Framförallt i Tro, hopp och kärlek 

uttrycks explicit tanken om att en dejt som visar vem den andre är, kan leda till ett 

beslut kring relationen. Ett beslut om huruvida de dejtande ska fortsätta eller avsluta 

dejtingen.  

Men det känns roligt att gå på dejt med Daniel, få träffa honom ensam. Jag känner att det 

behövs för att liksom få veta vem han är, nu har man bara liksom bara sett honom, ah 

men inte riktigt fått någon egentid med honom. 

[…] 

Men det ska bli spännande att få känna av stämingen liksom, mellan oss. Som, är det här 

naturligt? Vill jag träffa den här personen mer? Eller liksom kan vi bara sätta punkt här 

och gå vidare liksom (Barnekow, 2016)? – Linnea, dejtar diakonen Daniel  

 

Att väga beslut om dejtingens fortsättning mot intimitet på detta sätt, kan också förstås 

som ett uttryck för den tillsvidare-karaktär som kännetecknar Giddens (1995)  rena 

förhållande. En ren relation fortsätter endast på grundval av att båda parter vill det, och 

för att vilja det behövs ömsesidig intimitet och att relationen som sådan går ihop med 

den egna jagberättelsen (Giddens 1995). Jag återkommer till en diskussion om 

jagberättelsens funktion nedan. Deltagarna uttrycker detta krav på dejtingen för att de 

ska kunna fatta ett beslut om de vill stanna eller gå därifrån.  

5.4.3 Egentid 

I ovanstående citat av Linnea nämns även ett annat vanligt tema, egentid med sin dejt. 

Många deltagare resonerar kring egentid som något viktigt eller grundläggande för 

dejtingen. Ämnet konkurrens mellan deltagarna förekommer också i texterna, både i 

programledarnas beskrivningar och i interaktionen mellan deltagarna. Konkurrensen 

nämns ofta som något icke önskvärt, men något som behöver accepteras. I motsättning 

till konkurrens talar deltagarna om egentid som en förutsättning för att dejtingen ska 

kunna leda just till att de båda parterna lär känna varandra. Följande exempel kan 

illustrera detta tema: 

Det är, jag är otroligt glad att få vara med henne på tu man hand och lära känna henne på 

det viset, när det inte är massa andra grabbar runtomkring (Stalin, 2016) – Charlie, dejtar 

bonden Jennifer  

Egentid framhålls som något viktigt för att dejtingen ska gå framåt. Jag tolkar det temat 

på två sätt. Temats utbredning kan förstås som en motreaktion mot den konkurrens som 

är inbyggd i programkoncepten. Vidare kan egentidsanspråken tolkas som att önskan 

om exklusivitet ingår i programmens kärlekskonstruktion. Konkurrens omtalas ofta som 
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ett problematiskt och svårhanterligt tema, samtidigt som det accepteras av deltagarna. 

Programmen konstruerar alltså en situation som bygger på direkt och öppen konkurrens 

i dejting, samtidigt som programmen konstruerar kärleksideal som bygger på en 

exklusivitet inom en tvåsamhet. Exklusivitet är ett stärkande element i den rena 

relationen (Giddens, 1995:123f). I dessa dejtingprogram förknippas dessutom talet om 

egentid – att få exklusivitet – med möjligheten att lära känna den andra personen på ett 

djupare plan – att uppnå intimitet. Därför tolkar jag även detta tema som bekräftande av 

den rena relationen i programmens konstruerade kärleksideal. 

5.4.4 Framtidsplaner och livssituation 

Många av de dejtande uttrycker vikten av att få kunskap om den andres framtidsplaner, 

visioner och livssituation. I synnerhet hur en dejtingpartners planer för livet stämmer 

överens med de egna livsplanerna. Detta leder till att vanliga samtalsämnen i dejt-

dialoger just handlar om parternas framtidsdrömmar. I exemplet nedan beskriver 

bonden Jennifer att hennes agenda i kommande samtal med sin dejt Charlie behandlar 

just framtidsplaner:  

Jag känner att jag kommer vilja prata mer med Charlie, och jag kommer ge honom 

konkreta situationer, ur mitt liv och fråga honom hur han skulle tas med det. Att bo här, 

det finns inte ens en buss till stan härifrån, man måste ha bil. Kan han tänka sig att flytta 

hit? Och hur skulle det va med småbarnsliv det är inte så glamoröst på något sätt liksom. 

Så det är många frågor kvar kring honom (Stalin, 2016). – Jennifer, bonde  

Att vilja sätta sig in i sin dejtingpartners livssituation, kan förstås som ett led i att skapa 

intimitet med sin dejtingpartner. Denna del av konstruktionen kan även tolkas som ett uttryck 

för hur deltagarnas jag-berättelser förhåller sig till personen de dejtar, och till en eventuell 

intim relation med denne. Ifall en persons jag-berättelse inte går ihop med jag-berättelsen hos 

den de dejtar, kommer en ren relation inte att kunna hålla på lång sikt (Giddens, 1995:123f). 

Agendor och samtalsämnen som berör framtid och livssituation, genomsyrar programmen. 

Detta tolkar jag som ännu ett utryck för hur kärleksidealet som konstrueras går i linje med 

Giddens (1995) begrepp rena relationer. 

5.4 Könsrollskonstruktioner 

Här redogörs för analysen som syftar till att besvara frågan: Hur konstrueras könsroller i 

dejtingprogrammen? 

5.3.1 Drivande kvinnor och passiva män 

Vid analys av ämneskontroll och agendor i textmaterialet framgår att kvinnorna i de båda 

programmen konstrueras som mer drivande i interaktionen än männen. Oavsett om kvinnan i 

samtalet är huvudperson (det vill säga kyrkoarbetare respektive bonde) eller dejtande 

deltagare till huvudpersonen, tenderar hon ha satt en tydlig agenda för samtalet. Ofta sätts 

agendan explicit inför tittarna i konstruerad monolog-form innan ett dejtklipp visas. Även 

männen får utrymme att uttrycka sin agenda med dejten men deras agendor är ofta mer 

generella än kvinnornas mer målinriktade agendor.  

 

Agendan hålls genom samtalets gång genom att kvinnan tar en aktiv roll i samtalet och ställer 
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specifika frågor, rörande de ämnen som går i linje med hennes satta agenda. Detta innebär i 

sin tur att dessa kvinnor som driver samtalet utövar mer ämneskontroll än männen de 

interagerar med. Kvinnorna konstrueras alltså som de mer aktiva parterna i dejtingen, jämfört 

med de flesta männen. Detta blir tydligt i en dialog i Tro,hopp och kärlek där programledaren 

Mark pratar med deltagaren Lidia om hennes dejting med pastorn Filip: 

Lidia: […]det som jag förväntar mig från en kille är att han vågar att komma lite närmare 

mig. För att det var jag som kom till honom, att träffa honom och att, när vi är på en fest 

till exempel. Jag förväntar mig att han kommer till mig och börjar prata med mig eller 

dansa med mig, men han gjorde inte, han gjorde inte det. Det är det som är konstigt. 

Mark: Gick du upp till honom då? 

[…] 

Lidia: nej. Faktiskt, nej för att ehm … okej jag är inte blyg , jag är ganska modig tjej. 

Men jag alltid väntar på killens första steg. 

Mark: Varför det? 

Lidia: Jag tror att det skulle vara så att killen som gjorde första steg eller hur? 

Mark: Visst kunde det vara så på 1890-talet, (båda skrattar) men nu är det 120år efter, och 

nu får tjejen banne mig ta första steget (Barnekow, 2016). 

När Lidia uppmanas av produktionens representant att ta initiativ i dejtingen, konstrueras hon 

som den som bör vara drivande och aktiv i hennes dejting med pastor Filip. Citatet illustrerar 

dels budskapet att kvinnor bör ta initiativ i interaktion med män de dejtar, dels den 

maktrelation som finns mellan den överordnade programledaren och den underordnade 

deltagaren som diskuterades ovan i avsnitt 5.2.  

 

Att kvinnorna oftare konstrueras som de aktiva i dejtingen, kan förstås som en genuspräglad 

praktik som ingår i ett genuskontrakt för tv-dejtingen. Genuskontrakt förhandlas fram och styr 

mäns och kvinnors interaktion, samt avgör vilka praktiker och egenskaper som anses vara 

manliga respektive kvinnliga (Hirdman, 1988:54). Att vara aktiv och engagerad i dejtingen 

konstrueras som kvinnliga egenskaper i programmen. Dock betyder det nödvändigtvis inte att 

männen uppfyller sin konstruerade könsroll genom passivitet, något jag diskuterar vidare 

nedan.  

 

Att genuskontrakt för dejtingprogrammen inbegriper en kvinnlig könsroll med fokus på att 

agera aktör i dejtingen, kan sägas frångå traditionella könsrollsideal. Min tolkning är att det 

genomsyrande kärleksideal som finns i dejtingprogrammen är avgörande för vilka könsroller 

som konstrueras i programmen, och vice versa. Det vill säga programmens kärleksideal delvis 

går hand i hand med de könsroller som konstrueras i desamma.  

5.3.2 Personliga attribut och egenskaper 

Både kvinnor och män i programmen reflekterar öppet över personerna som de dejtar. 

Framförallt ingår reflektionerna i den konstruerade monologen, men ibland nämns även 

personliga omdömen i dialog med någon de dejtar. Generellt finns ingen större skillnad 
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mellan de attribut och egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor i programmen. 

Kvinnor och män, i båda programmen, använder främst adjektiv som beskriver personlighet, 

som sociala eller inre egenskaper hos personen de dejtar. Även ord eller metaforer som 

beskriver personen som helhet används ofta, till exempel:  

Alla de tre tjejerna som är här nu, de är helt underbara (Stalin, 2016) – Erik, bonde  

Jessica är en livlig, sprallig, rolig tjej, som verkligen kan släppa loss. Jag tycker verkligen 

hon är en helt fantastisk person. Hela hon, hela paketet (Barnekow, 2016) – Mikael, dejtar 

prästen Jessica  

Ord som beskriver fysiska aspekter hos en dejtingdeltagare är mindre vanliga i textmaterialet. 

I den mån det förekom fanns en svag könsskillnad. Männen i programmen var något mer 

benägna att beskriva utseendet hos de kvinnor/den kvinna de dejtade, än vice versa. Utifrån 

Hirdman (1988) skulle detta mönster kunna tolkas som att det är mer manligt att bedöma 

utseende hos en potentiell partner. Dock tycks genuskontraktet för programmens 

könsrollskonstruktioner inte främst ha könsfördelad karaktär eftersom både kvinnor och män 

beskriver varandra på liknande sätt. Här uppstår ett problem i att förstå programmens 

könsrollskonstruktioner strikt utifrån Hirdmans genusteori, då isärhållandets princip inte 

framgår i textanalysen. Denna del av könsrollskonstruktionen kan ses som ett brott mot ett 

mer traditionellt genusideal där kvinnan objektifieras av en mer aktiv man. Jag tolkar detta 

utryck för könsrollskonstruktionen som ett led i, eller en konsekvens av, ett kärleksideal som 

liknar det rena förhållandet. Giddens (1995) formulerar en ren relation som ett demokratiskt 

förhållande. Vidare bygger relationen även på båda parters ömsesidiga intimitet och intresse 

av att relationen ska fortsätta. Denna tanke om demokrati och jämlikhet i en relation kan leda 

till att könsrollerna som konstrueras i programmen förefaller mer jämlika, i förhållande till en 

mer traditionell syn på kvinnligt och manligt. 

5.3.3 Kvinnors kritik mot passiva män 

Generellt talar de flesta deltagarna i programmen positivt om de personer de dejtar, men i de 

fall någon form av missnöje med dejtingpersonerna uttrycks finns det en könsskillnad. 

Kvinnorna i programmen konstrueras generellt som mer kritiskt reflekterande över sina 

dejtingpartners. Såväl i konstruerad monolog som i dialoger, uttrycker fler kvinnor kritik mot 

mannens beteende eller person. Ibland formulerar kvinnorna även krav på förbättring hos 

männen. Även i den kritik som tas upp finns mönster, som hjälper till att konstruera vad en 

man inte bör vara och göra: 

[…] Jag vill inte ha längre så blyg kille i mitt liv som vågar inte prata. Så, det som jag vill 

göra idag är prata med honom på seriöst sätt och fråga ut honom. Och hoppas att han 

vågar svara på mina frågor, att jag skrämmer inte honom bort (Barnekow, 2016). – Lidia, 

dejtar pastorn Filip  
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Likväl förstärks detta mönster i kvinnornas positiva respons när en man de dejtar tar initiativ i 

dejtingen: 

[…] Ja men jag gillar att han leder, att han har hittat på någonting och vi ska göra det här, 

sen måste inte just det vara jättemycket eller stort. Det är härligt att bara få slappna av och 

låta honom föra. Det tycker jag om (Barnekow, 2016). – Jennifer, dejtar diakonen Daniel  

Dessa citat visar hur kvinnorna konstrueras som mer öppet kritiska än männen. De visar även 

hur män som inte tar för sig konstrueras som problematiska. Likaså konstrueras män som tar 

för sig som bra och uppskattade. Kvinnornas utbredda kritik av passivitet hos männen kan 

förstås som ett glapp mellan hur männen agerar och hur de förväntas agera enligt 

genuskontraktet som råder i dejtingprogrammet. Genuskontraktet kan ha förhandlats fram 

med en grund i det rena förhållandet som kärleksideal. Därmed förväntas det vara en relativt 

jämlik fördelning i ansvarstagande för dejtingprocessen. Passiva män är då inte manligt enligt 

det framförhandlade kontraktet och leder till missnöje hos kvinnorna. Ledande och 

engagerade män ses likaså som något positivt, då de agerar manligt enligt rådande 

genuskontrakt. Att kvinnorna konstrueras som öppet kritiska, kan med samma bakgrund 

förstås som ett uttryck för ett genuskontrakt där kvinnan förväntas vara aktiv i dejtingen och 

ta ansvar för den. Vidare är en tolkning att kvinnans roll är att vara kritisk enligt 

genuskontraktet. Och att kvinnorna därför konstrueras som de som lägger vikt vid problem i 

dejtingen i större utsträckning än männen.  

 

Utifrån Connells (2008) maskulinitetsteori kan reaktionen mot mäns passivitet tolkas som en 

respons på ett maskulinitetsproblem. Den hegemoniska maskuliniteten kan innefatta en 

manlighet där mannen är den drivande i interaktionen med kvinnor. Män som praktiserar en 

aktörsroll i dejtingen kommer då upplevas som manliga. Dessa män kan på så sätt dra nytta av 

hegemonins privilegier genom att praktisera en delaktig maskulinitet. Denna delaktighet 

möjliggör att mäns vardagliga interaktion med kvinnor kan präglas av respekt, samtidigt som 

de som män gynnas av en patriarkal samhällsstruktur. Den underordnade maskuliniteten 

förkroppsligas i sin tur av män som inte praktiserar en normativ manlighet (Connell, 

2008:117f). Männen i programmen som förhåller sig passiva till kvinnorna och dejtingen i 

stort riskerar att tas för omanliga, då de praktiserar en mer kvinnligt kodad egenskap – 

passivitet. Mäns passiva beteende i dejting kan därför tolkas som ett uttryck för en slags 

underordnad maskulinitet.  

 

Mot bakgrund av en sådan analys problematiseras könsrollskonstruktionerna i programmet. 

Könsrollerna i dejtingprogrammen konstrueras på ett vis som ett avsteg från traditionella 

könsroller, då kvinnan konstrueras som den primärt aktiva i dejtingen och jämlika 

kärleksrelationer eftersträvas. Samtidigt konstrueras passiva män som dåliga, aktiva män som 

bra och vidare konstrueras kvinnorna att ha en önskan om initiativtagande män, vilket kan 

tolkas följa traditionella könsrollsmönster. 

5.3.4 Samtalsflödets maktrelationer 

Dialogen mellan deltagarna präglas generellt av en jämlikhet i fråga om turtagning, då 

parterna i regel turas om att ge sina repliker varannan gång. Det förekommer inte heller någon 
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utpräglad ojämlikhet i fråga om vems samtalsämnen som accepteras när dejtande deltagare 

samtalar. Därmed skulle en tolkning kunna vara att samtalsflödet mellan dejtande deltagare 

präglas av maktsymmetri. En sådan balanserad maktrelation skulle kunna förstås som en 

effekt av ett genomsyrande, konstruerat kärleksideal där jämlikhet och ömsesidig respekt sätts 

i fokus i enlighet med det rena förhållandets ideal (Giddens, 1995). Mot bakgrund av det 

beskrivna mönstret i avsnitt 5.3.1, att kvinnorna genomgående utövar mer agenda-styrning 

och ämneskontroll, kan dock inte det generella samtalsflödet i dejtingen beskrivas som enbart 

jämlikt.  

 

Även här illustreras den slitning i som finns i dejtingprogrammens könsrollskonstruktioner. Å 

ena sidan konstrueras manliga och kvinnliga könsroller som jämlika, där båda parter får 

talutrymme och kan ta upp samtalsämnen. Detta kan vara en följd av att programmen präglas 

av ett demokratiskt kärleksideal. Å andra sidan konstrueras dejtingprogrammens kvinnor som 

mer aktiva och drivande än männen, i fråga om att sätta en agenda för dialog och ta upp 

relevanta samtalsämnen för att agendan ska hållas i dejtingen. Detta gör att samtalsflödet inte 

är helt jämlikt i dialogen mellan män och kvinnor.  

 

5.5 Sammanfattning av analys och slutsatser 

Denna studies analys visar att de båda undersökta programmen har stora likheter i de 

konstruktioner rörande könsroller och kärleksideal som framställs. Båda programmen 

genomsyras av ett konstruerat kärleksideal som i stor utsträckning stämmer överens med den 

rena relationens ideal (Giddens, 1995). Likaså finns inga tydliga skillnader i de 

könsrollskonstruktioner som får utrymme i Tro, hopp och kärlek respektive Bonde söker fru. 

 

Det som skiljer programmen åt är hur dessa konstruktioner formas av programmens upplägg 

och programledarens roll. Tro, hopp och kärlek visas som mer personligt styrt av 

programledare och deltagare, medan Bonde söker fru konstrueras som mer kontrollerat av 

produktionen i stort. I Tro, hopp och kärlek tar programledaren en mer personlig ton, medan 

programledaren i Bonde söker fru ofta uttrycker sig på ett sätt som kan framstå som objektivt. 

Dock tycks liknande maktförhållande finnas mellan programledare och deltagare i båda 

programmen. Denna maktassymmetri, där programledaren är överordnad deltagarna, visar på 

ett sätt som produktionen formar det som visas i programmen. Utifrån jämförelsen av 

dejtingprogrammen kan jag dra slutsatsen att dejtingprogrammens kärleks- och 

könsrollskonstruktioner är väldigt lika, och att programmen skiljer sig något åt endast i hur de 

konstruerar dejting genom programupplägg och programledning.  

 

Programmens konstruktioner rörande kärleksideal består av olika teman. Ett tema är vikten av 

att uppnå ett djup i relationen, som kan förstås som en önskan om intimitet. Ytterligare ett 

tema är att intimiteten kan hjälpa individen att besluta om förhållandet är värt att fortsätta – 

relationsidealet präglas på så sätt av en tillsvidare-karaktär. Vikten av egentid med en 

dejtingpartner och önskan om att diskutera framtid och livssituation i dejtingprocessen är 

andra centrala teman. Utifrån de temana kan det tolkas som att relationsidealet bygger på en 
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önskad exklusivitet i en tvåsamhet, och att en partners livsstil behöver matcha den egna 

livssituationen – eller jag-berättelsen. Det genomsyrande kärleksideal som konstrueras i 

programmen kan i stor utsträckning förstås utifrån Giddens (1995) begrepp det rena 

förhållandet. Detta då det rena förhållandets ideal präglas av bland annat vikten av intimitet 

och exklusivitet. En ren relation har en tillsvidare-karaktär och är dessutom avhängig symbios 

med den enskilda individens självidentitet och jag-berättelse (Giddens, 1995). Mot bakgrund 

av denna analys kan jag dra slutsatsen att dejtingprogrammens kärlekskonstruktioner har stora 

likheter med den rena relationens ideal, då tonvikt läggs vid intimitet, exklusivitet, individens 

livsstil och att relationen är avhängig demokrati och ömsesidigt engagemang. 

 

Könsrollskonstruktionerna i programmen präglas av två mönster. Dels konstrueras kvinnan 

som den drivande i samtalen i dejtingen, dels är kvinnorna generellt inte nöjda med att vara 

den enda aktiva parten i dejtingen. Kvinnorna kritiserar passivitet hos männen och uppskattar 

när de tar initiativ. Därmed konstrueras kvinnorna som mer kritiska än männen. Den 

konstruerade bilden av mannen i programmen visar på att en man bör vara engagerad och 

initiativtagande, för att kunna lyckas i heterosexuell dejting. Dialoger mellan män och kvinnor 

konstrueras generellt som jämlika samtal i fråga om turtagning och vems samtalsämnen som 

accepteras. Samtidigt är det de drivande kvinnorna som sätter agendan för dialogen – vilket 

skapar en ojämlikhet i samtalsstrukturen. Programmens könsrollskonstruktioner kan förstås 

som genuskontrakt som förhandlats fram delvis i relation till det genomsyrande 

kärleksidealet. En i stort jämlik och demokratisk relationsgrund, där kvinnor konstrueras som 

aktiva och män som är aktiva premieras. Den uttryckta kritiken mot mäns passivitet i dejting 

kan även förstås utifrån Connells (2008) maskulinitetsteori. Aktiva män ses som manliga i 

förhållande till en hegemonisk maskulinitet, medan passiva män praktiserar en omanlig 

egenskap – och underordnas i förhållande till de aktiva männen. De slutsatser som kan dras 

kring dejtingprogrammens könsrollskonstruktioner är att de präglas av en slitning. Denna 

slitning är mellan å ena sidan en konstruerad strävan efter jämlika könsroller, där kvinnor 

konstrueras som drivande och drivande män premieras. Å andra sidan konstrueras kvinnor 

som öppet kritiska till passiva män, och passiva män som något negativt, vilket kan tolkas gå i 

linje med mer traditionella könsroller.  
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6. Slutdiskussion 

Detta avslutande kapitel innehåller resonemang kring studiens bidrag i förhållande till tidigare 

forskning, samt förslag på vidare forskning inom studiens problemområde. 

 

 Denna studie har undersökt de könsroller och kärleksideal som konstrueras i 

dejtingprogrammen Bonde söker fru och Tro hopp och kärlek. Vidare har denna studie även 

jämfört konstruktionerna av kärlek och könsroller i respektive program. Tidigare forskning 

har visat att dejtingprogram kan förstärka stereotypa könsrollsmönster (Graham-Bertolini, 

2004; Camacho & Yep, 2004). Denna studies resultat visar inte enbart på en sådan tendens. 

De könsrollskonstruktioner som synliggjorts i denna studies analys, visar på en strävan efter 

jämlika könsroller samt att kvinnorna får och tar en aktörsroll i större utsträckning än männen. 

Samtidigt finns mönster i könsrollskonstruktionerna som kan tolkas som traditionella 

könsroller – där mannen ska vara aktör, och kvinnan efterfrågar mannens initiativtagande. Att 

könsrollskonstruktionerna som undersökts i denna studie avviker något från den tidigare 

studerade tendensen kan bero på kulturell påverkan eller tidskillnad, då studierna i 

forskningsöversikten undersökt dejtingprogram som producerats och sänts i USA för ca tio år 

sedan. Det är även möjligt att skillnaden uppstått som en konsekvens av olikheter i 

programuppläggen. Oavsett är skillnaden intressant, då denna studie bidrar med ett nytt 

perspektiv gällande könsrollskonstruktioner i dejtingprogram. Denna studies resultat kan säga 

något om vilka könsroller som kan konstrueras och som kan anses vara acceptabla i svenska 

dejtingprogram, eftersom Bonde söker fru och Tro hopp och kärlek är populär tv-

underhållning. Mot bakgrund av tidigare forskningsstudier kan denna studies resultat sägas 

frångå och komplicera den tidigare bevakade tendensen att dejtingprogram enbart förstärker 

traditionella, stereotypa könsroller. 

 

I forskningsöversikten nämndes även Hetsronis (2000) studie, vilken behandlade en 

jämförelse mellan dejtingprogram och en enkätundersökning. Studien syftade till att 

undersöka hur val av partner går till i de nämnda kontexterna och resultaten visade att fysiska 

aspekter hos en potentiell partner var viktigare inom ramen för dejtingprogram. Även om 

denna studie inte jämfört dejtingprogram med någon annan kontext, kan en viss skillnad 

diskuteras kring studieresultaten. Denna studie visar att dejtingprogrammen konstruerar 

personlighetsaspekter som primärt viktigt i val av partner, hos såväl män som kvinnor. Även 

om fysiska aspekter också förekommer i konstruktionerna rörande dejtingen, tas det upp i 

liten utsträckning totalt och verkar i de fallen vara ett fokus främst hos enstaka individer. 

Även i detta fall kan avsteget från tidigare forskningsresultat vara en effekt av kulturella 

variationer eller exempelvis tidpunkt för utförandet av studien. Denna studies resultat kan 

tyda på att svenska dejtingprogram konstruerar attraktion i heterosexuell dejting som baserat 

främst på icke-fysiska aspekter, så som sociala eller inre egenskaper hos en person. 

 

Dejtingprogram konstruerar en bild av vad kärlek ska vara och vilka roller män och kvinnor 

ska spela i heterosexuell dejting. Denna bild sänds ut och mottas av tv-tittarna. Exakt hur 

denna konstruerade bild påverkar tittarna, eller hur de mottar budskapen kan jag inte uttala 

mig om utifrån denna studie. Däremot visar tidigare forskning att ungdomar som ser 

dejtingprogram kan påverkas i sina attityder kring sex och sexuellt beteende (Zurbriggen & 
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Morgan, 2006). Mot bakgrund av den forskningen är det möjligt att tittares åsikter påverkas 

av de konstruktioner om kärlek och könsroller som Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek 

sänder ut. För att kunna avgöra om sådan påverkan finns och hur i så fall tv-tittare påverkas 

vill jag föreslå de frågeställningarna för vidare forskning. Exempelvis skulle en relevant 

vidare studie kunna granska dejtingprogrammens konstruktioner genom granskning av den 

diskursiva praktiken – den dimension i Faircloughs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:85f) 

kritiska diskursanalys som inte fått utrymme i denna studie. Genom att studera hur 

konstruktionerna produceras i dejtingprogrammens produktionsled, samt hur de konsumeras 

av tv-tittarna, skulle ny kunskap om programkonstruktionerna skapas.  

 

Denna studie har utförts för att undersöka vilka budskap om kärlek och könsroller som 

konstrueras i den populära underhållningsformen dejting-dokusåpor. Resultatet av studien har 

visat på såväl avsteg från normativa könsroller, som reproduktion av dem. Den har även visat 

att idealbilden av kärleksförhållanden som framställs i dejtingprogram i stor utsträckning 

reproducerar det senmoderna kärleksideal som Giddens (1995) teoretiserat som det rena 

förhållandet. Denna uppsats kan därmed ses som ett bidrag till utökad förståelse för ett både 

vanligt och vardagligt problemområde i dagens Sverige. 
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