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Abstract 

Studien använder sig av en Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) för att 

analysera representationen av kvinnor i dokusåpan Bonde söker fru. Syftet är att blottlägga 

eventuella samband mellan dokusåpors typiska konstruktion av kvinnlighet och 

framställningen av de kvinnliga deltagarna som röstas ut ur programmet. Studien använder 

sig av teorier angående genus och dokusåpor för att få stöd till analysen. I analysen undersöks 

utvalda delar med hjälp av teorin och semiotiska verktyg. Resultaten visar att det finns ett 

samband mellan dokusåpors typiska konstruktion av kvinnlighet och framställningen av 

kvinnorna i Bonde söker fru när det gäller hushållsarbete, makt och egenskaper. Däremot går 

programmet emot den typiska miljö denna typ av dokusåpor utspelar sig i samt hur kvinnorna 

representeras inför kameran. 

 

Nyckelord: Multimodal kritisk diskursanalys, genusteori, svensk dokusåpa, traditionella 

könsstereotyper, genuskonstruktion, bondesamhället, Bonde söker fru. 

 

This essay uses a Multimodal critical discourse analysis (MCDA) to analyze the 

representation of women in the Swedish reality-tv show Bonde söker fru. The purpose of this 

essay is to reveal possible connections between the typical construction of women in reality-

tv and the representation of the female contestants that has to leave Bonde söker fru. The 

essay uses theoretical approaches regarding gender and reality-tv to support the analysis. In 

the analysis chosen parts of the show are examinated with the help of theoretical approaches 

and semiotic tools. The result indicate that there is a connection between the typical 

construction of women in reality-tv and the representation of the female contestants in Bonde 

söker fru when it comes to household work, empowerment and characteristics. Althought, 

there are parts that go against the traditional environment that you often see in reality-tv and 

the way women are represented in front of the camera.  

 

Keywords: Multimodal critical discourse analysis, gender theories, Swedish reality-tv, 

traditional gender stereotypes, gender constructions, agriculture society, Bonde söker fru. 
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1. Inledning 

Medier är en bidragande faktor till hur människor uppfattar omvärlden. Därmed 

påverkar medier även vår syn på hur en individ ska bete sig utifrån sitt kön. (Jarlbro, 2006, s. 

7-8). 

Dokusåpor är en genre som ofta är utformade på samma sätt som dokumentärfilmer 

vilket gör att det finns en risk att publiken ser denna genre som en spegling av verkligheten 

(Murray & Ouellette, 2009, s. 7). De dokusåpor som handlar om att vinna någons hjärta, 

fortsättningsvis benämnt dating-dokusåpor, anses konstruera kön efter traditionella 

könsstereotyper (Jarlbro, 2006, s. 113). Enligt dessa stereotyper ses kvinnor ofta som 

hemmafruar, mödrar eller sexuella objekt (Cole & Daniel, 2005, s. 3) medan männen ska visa 

upp styrka och att han är handlingskraftig (Jarlbro, 2006, s. 113). Vid analys av tidigare 

forskning framkom det att kvinnor behöver bete sig på ett speciellt sätt för att nå framgång 

inom dating-dokusåpor. Hon behöver till exempel vara oskuldsfull, ödmjuk samt duktig i 

hushållet för att vara värdig en man. Han ska i sin tur rädda henne och erbjuda trygghet i 

form av äktenskap och ekonomi (Graham-Bertolini, 2004, s 342; Harris, 2004, s 356-358). 

Vår studie behandlar dokusåpan Bonde Söker Fru, en dating-dokusåpa som utspelar 

sig i lantliga miljöer. Männen vars kärlek kvinnorna i programmet försöker vinna arbetar 

således som bönder. Eftersom tidigare forskning om bondesamhället i Sverige har 

uppmärksammat en del intressanta gränsöverskridningar av gängse könsroller (Löfgren, 

1982, s. 9-10; Götebo Johannesson, 1996, s. 289) anser vi att det är relevant att undersöka om 

dessa rollöverskridningar påverkar genuskonstruktionen i Bonde söker Fru. 

Enligt Orvar Löfgren (1982, s. 10-11) styrdes gränsdragningen för vilka arbeten som 

skulle skötas av män respektive kvinnor på landsbygden av olika förutsättningar snarare än 

könet på den som skulle utföra arbetet. Något som innebar att kvinnor var tvungna att bidra 

med sådant som ansågs vara ett manligt arbete. Som att till exempel ta ansvar för gårdens 

ekonomi och utföra tunga arbeten, alltså uppvisa styrka och ekonomisk trygghet (Löfgren, 

1982, s. 9-10). Med detta i åtanke skulle de traditionella könsstereotyper som ofta återfinns 

inom dokusåpor inte gå att anamma inom bondesamhället. 

I dagens bondesamhälle anses kvinnan dock vara mer individualistisk, 

handlingskraftig och innovativ jämfört med hur hon var förr. Kvinnan är på frammarsch inom 

lantbruk och de arbetsuppgifter som tidigare haft en stark koppling till den manliga domänen 

ses idag även utföras av just kvinnor. Detta för att dagens kvinnor anses vilja och framförallt 



 2 

våga ta mer initiativ till arbete utanför hushållet för att bidra ytterligare till gårdens ekonomi 

(Götbo Johannesson, 1996, s. 286-289, 305-310). 

Allt detta väckte vårt intresse att undersöka hur dokusåpan Bonde söker fru förhåller 

sig dels till hur denna dokusåpa-genre brukar konstruera kön, dels till eventuella 

gränsöverskridningar som kan förekomma mellan könen ute på landsbygden. För att 

undersöka detta granskar vi i vår studie ett urval av de kvinnor som röstats ut angående hur 

de representerats under sin tid i programmet jämfört med de kvinnor som fick stanna. Genom 

att studera detta blottlägger vi ifall programmet reproducerar eller ifrågasätter de 

könsstereotyper som ofta återfinns inom dating-dokusåpor. 

 

1.1 Bakgrund 

I programmet Bonde Söker Fru får vi följa fyra olika bönder som söker efter en fru. 

Bönderna får till en början presentera sig i tv och programmet uppmanar de som tittar att 

skriva ett kärleksbrevbrev till den bonde de kan tänka sig att träffa. Man får sedan följa 

bönderna när de väljer 10 kvinnor de vill träffa för speed-dating. Av de 10 kvinnorna får 

bönderna välja 4 som får följa med till gården, väl där spenderar de tid ihop och bonden 

väljer bort en eller flera kvinnor i taget tills det bara är en kvar. Hon får sedan åka iväg på en 

kärlekssemester tillsammans med bonden för att ta reda på om det uppstått kärlek eller ej. 

Programmet sänds på svenska TV4, en privat tv-kanal som är den mest framträdande 

inom de kommersiella kanalerna i Sverige. TV4 var den första av kommersiella kanal som 

fick tillstånd att sända i det svenska marknätet. TV4 har sedan starten inom marknätet haft 

krav på sig om vad som får och inte får sändas men dessa krav har med åren blivit mindre 

formaliserade. Idag är kraven att kanalen ska följa Radio- och TV-lagens regler samt att den 

ska sända underhållning-, barn-, samhälls-, sport-, nyhets- och regionala program. 

Mediekoncernen Bonnier AB blev år 2007 ensam ägare till TV4 (Weibull & Wadbring, 2014, 

s.184-187). TV4 är en del av TV4-Gruppen och är Sveriges största tv-hus med 30 procent 

tittartidsandel inom traditionell tv (TV4-gruppen, 2015). Alla TV4:s egna program går att se 

(under en begränsad tid) på deras hemsida genom TV4-play, där erbjuds även Premium, en 

betaltjänst som ger tillgång till 5000 avsnitt från TV4:s kanaler utan avbrott (TV4-play, 

2015).  

Under de dagar som Bonde söker fru sänds lockar programmet till flest tittare under 

hela den dagen, runt 1.45 miljoner tittare jämfört med det näst populäraste programmet 

samma dag som ligger på runt 1.25 miljoner tittare (MMS Mediamätning i Skandinavien, 

2015), vilket tyder på att det är ett populärt program.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med en Multimodal kritisk diskursanalys blottlägga 

eventuella samband mellan dokusåpors typiska konstruktion av kvinnlighet och 

framställningen av de kvinnliga deltagarna som röstas ut ur programmet Bonde Söker Fru. 

 

För att ta reda på detta tar analysen hjälp av följande frågor: 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan framställningen av de utröstade kvinnorna 

och dokusåpornas typiska konstruktioner av kvinnlighet? 

 Hur skiljer sig den lantliga miljö Bonde söker fru utspelar sig i jämfört med den miljö 

som enligt forskning är typiska för dokusåpor? 

 Vilken betydelse har Bonde söker frus lantliga miljö för programmets 

konstruktioner av kvinnlighet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter inledningskapitlet presenteras tidigare forskning om dokusåpor i kapitel 2 och 

uppsatsens teoretiska ramverk i kapitel 3. Därefter presenteras materialet och vald metod i 

kapitel 4. Analysen med resultatredovisning presenteras och diskuteras i kapitel 5 för att 

slutligen redovisa vår slutsats i kapitel 6. 

2. Tidigare forskning 
Forskningsläget inom dokusåpor med fokus på genusrepresentation är bristfälligt då 

enbart ett fåtal studier fokuserar på detta. Majoriteten av studier inom dokusåpor har istället 

varit kvantitativa publikstudier som granskat hur dokusåpor påverkar publiken. Av de 

tidigare studier vi funnit, som granskat genusrepresentationen inom dokusåpor, är majoriteten 

feministiska studier. 

Nedan presenteras resultatet av ett antal studier som behandlar genuspresentationer i 

dokusåpor följt av en överblick av studier med andra infallsvinklar inom ämnet. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning.  

 

2.1 Genusrepresentationer i dokusåpor 

Dokusåpor, som till exempel The Bachelor, Joe Millionaire och Paradise Hotel, har i 

tidigare studier visat en normalisering av den asymmetriska könsordningen, alltså den 

privilegierade mannen och den exploaterade kvinnan (Graham-Bertolini, 2004; Harris 2004; 

Ochoa Camacho & Yep, 2004). Dating-dokusåpor handlar ofta om ett flertal kvinnor som 
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tävlar om uppmärksamheten av en man. Han i sin tur är den som har makten då det är han 

som väljer vilka kvinnor som får stanna respektive lämna. Det enda kvinnan kan göra för att 

påverka mannens beslut är att försöka leva upp till det mannen söker efter hos en framtida fru 

(Ochoa Camacho & Yep, 2004). 

Studier visar att kvinnliga deltagare inom dating-dokusåpor bör vara oskuldsfulla, 

ödmjuka och husliga för att ha någon chans att vinna mannens hjärta. Mannen ska i sin tur 

rädda kvinnan genom att erbjuda ett förmöget och stabilt liv tillsammans med honom. Något 

som ses som traditionella normer angående kön (Graham-Bertolini, 2004). I dessa program 

riskerar de som utmanar dessa traditionella könsstereotyper att bli tilldelade roller som 

bitchiga, flirtiga, slampiga och tjatiga av de andra deltagarna. Dessa var även de som åkte ut 

först, medan de lugna och mer oskuldsfulla deltagarna klarade sig längre (Harris, 2004). 

Programmen visar härmed sin publik att giftermål är det ultimata målet för en kvinna 

och att upprätthållandet av traditionella könsstereotyper leder till detta önskvärda mål. Om en 

kvinna istället använder sig av sin sexualitet för att nå framgång ses detta som något negativt 

och denna kvinna är därför inte värdig ett giftermål (Graham-Bertolini, 2004). 

När det kommer till utseenden är de kvinnor som deltar i denna typ av dokusåpor ofta 

långa, vältränade och smala. Även om de manliga deltagarna skulle diskutera kvinnornas 

smarthet fokuserar programmen istället mer på kvinnornas fysiska utseende: kroppsform, 

kläder, smink och hår. Genom att involvera deltagarna i scener som utspelar sig vid 

pyjamaspartyn eller interaktion med bubbelbad/pooler presenteras kvinnan som ett objekt för 

”den manliga blicken” då deras lättklädda kroppar ligger i kamerans fokus (Ochoa Camacho 

& Yep, 2004). Frågor man kan ställa sig är ifall dessa tävlingsinriktade dokusåpor, där 

kvinnor bedöms efter sina snygga kroppar eller belyses vara ”gold diggers”, normaliserar 

förväntningarna om vad som anses vara feminint beteende. För många i publiken reflekterar 

dessa program nämligen verkligheten och de tänker inte på att programmen kan bidra till 

förnedrandet av kvinnor. Programmen visar att det under vissa omständigheter är okej att 

förnedra en viss sorts person. Detta gör att förnedringen av kvinnor normaliseras i denna typ 

av dokusåpor (Mendible, 2004). 

Förutom programmets disposition och vad kameran fokuserar på förstärks den 

asymmetriska könsordningen genom kommentarer som ”Jag kommer att bli den bästa frun 

för jag kommer vara som en betjänt till honom” och “Jag kommer att bli den perfekta frun då 

jag faktiskt gillar att laga mat och ta hand om någon”. Dessa mansdominerade tankar om 

könsroller normaliseras inom dating-dokusåpor samt att programmen exkluderar kvinnor med 

andra tankar kring relationer med män (Ochoa Camacho & Yep, 2004). 
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2.2 Ytterligare infallsvinklar på området 

Utöver studier om genusrepresentation förekommer det en mängd kvantitativa 

publikstudier som granskat hur publiken påverkas av mediet med varierande resultat 

(Vandenbosch & Eggermont, 2011; Ferris, Smith, Greenberg & Smith, 2007; Cato & 

Carpentier, 2010). Ferris,  Smith, Greenberg och Smith (2007) gjorde en publikstudie 

angående ifall dating-dokusåpor anses reflektera riktiga attityder inom dating med stöd av 

social cognitive theory och cultivation theory. Resultatet visade att det var de manliga tittarna 

som anammade dessa attityder. Vanderbosch och Eggermont (2011) studerade motiven och 

effekten av att titta på romantiska dokusåpor genom uses and gratification theory. De kom 

fram till att kvinnor som tittar på dessa dokusåpor blir mer öppna för konversationer om sex 

samt att det skedde en ökning av sexuella aktiviteter för de manliga tittarna. Mackenzie Cato 

och Francesca Renee Dillman Carpentier (2010) studerade kvinnors relation till den sexuella 

makten som kan förekomma i vissa dokusåpor med stöd av social cognitive theory. Resultatet 

visade att kvinnor som oftare tittar på dokusåpor där deltagarna använder sig av sin sexualitet 

för att utöva makt har högre tolerans för detta. De som däremot anser att makt handlar om 

kunskap, integritet och kompetens förkastar istället idén om att använda sin sexualitet för 

detta ändamål. 

Det förekommer även kvantitativa innehållsanalyser av dokusåpor för att studera 

romantisk och sexuell kontext med grund i cultivation theory (Brown, Zhao, Wang, Liu, Lu, 

Li, Ortiz, Liao & Zhang, 2013) samt hur beteenden inom relationer representeras i tv med 

grund i social cognitive theory (Anderegg, Dale & Fox, 2014). 

 

2.3 Sammanfattning 

Genomgång av resultaten i de feministiska studierna visar ett övergripande mönster 

när det kommer till genusrepresentationer. Dating-dokusåpor visar ofta det glamorösa livet 

med sagolika slott och lyxiga detaljer. De visar att kvinnor ska rätta sig efter tidigare nämnda 

normer för att bli belönade med framgång inom romantiska och tävlingsinriktade dokusåpor. 

De kvinnor som ej rättar sig efter dessa har emellertid röstats ut ur programmet (Graham-

Bertolini, 2004; Harris, 2004; Mendible, 2004; Ochoa Camacho & Yep, 2004). 

Även om det finns tidigare studier av dating-dokusåpor finns det ingen forskning om 

just Bonde söker fru. Det som därför blir intressant för vår studie är ifall den miljö Bonde 

söker fru utspelar sig i påverkar hur könen konstrueras jämfört med hur könen konstruerats i 
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tidigare studier vars dokusåpor utspelat sig i en annan miljö. Vår studie kan därför bidra till 

ytterligare bredd i forskningen om genusrepresentationer inom dokusåpor. 

 

3. Teori 
Vår studie grundar sig i genusteorin med inriktning på genus i bondesamhället samt 

genus i medier. Dessa teorier ger oss stöd till att de könskonstruktioner vi funnit vid analys av 

vårt material är socialt konstruerade. Att vi även tittar på genus inom bondesamhället beror 

på att Bonde söker fru utspelar sig i denna miljö och att eftersom programmet sänds i olika 

medier så som på tv och via streaming över internet tittar vi också på genus inom medier. 

Vi grundar även vår studie i teorier om dokusåpor för att få stöd till att det är producenten 

som har makten att konstruera könen inom dokusåpor samt att denna genre kan bidra till 

reproduktion av normer då den kan anses spegla verkligheten.  

 

 

3.1 Genus 

‘Genus’ är en socialt formad uppdelning av människor som formar hela samhället. 

Detta betyder att alla samhällen har ett ‘kön/genus-system’. Begreppet ‘kön’ syftar på det 

biologiska könet medan begreppet ‘genus’ istället syftar på det sociala könet. Dessa begrepp 

används inom kvinnoforskning för att utvinna vad som är socialt konstruerat som kvinnligt 

respektive manligt (Gothlin, 1999, s.3-4). 

‘Den genusformaterande processen’ är en process där människor formas efter sitt 

feminina eller maskulina genus. Denna process bildar hierarkier, olikheter och ojämlikheter i 

och med att det feminina och det maskulina hålls åtskilda och det manliga placeras över det 

kvinnliga i en hierarkisk ordning. I och med det är genus relaterat till makt (Gothlin, 1999, 

s.5). 

Termen könsforskning eller genusforskning tillämpas när man vill lägga fokus på 

relationen mellan könen och hur genus formas, betecknas och uttrycks. Likt begreppen kön 

och genus är genusforskningen något som ständigt utvecklas (Gothlin, 1999, s.14,16). 

Rent allmänt kan man säga att det finns fyra sfärer där ojämlikhet mellan könen är 

tydlig, den politisk/ekonomiska sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor samt 

sexuellt utnyttjande av kvinnor. Detta visar på att ojämlikheterna finns i alla samhällsområden 

och att könsfrågan inte endast gäller en liten del av samhället (Gemzöe, 2002, s.16-20). 
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3.1.1 Genus i medier 

Som tidigare nämnt bidrar medier till att skapa vår uppfattning om omvärlden och kan 

därför även påverka vad vi anser är manligt respektive kvinnligt. Dessa normer angående 

beteenden är en del av det som ingår i benämningen genuskonstruktioner (Götebo 

Johannesson, 1996, s 17-21). Genusrepresentationen inom medier är därför viktigt att studera 

för att avgöra vilket perspektiv dessa normer konstrueras ifrån (Jarlbro, 2006, s. 7-8). Män 

anses dominera över kvinnor när det gäller i vilken mån män respektive kvinnor representeras 

i samhället (Holmberg, 1999, s. 16) och kan därför antas dominera även i medierna. Denna 

representationsasymmetri leder till att det som anses vara intressant och viktigt inom medier 

till stor del är bestämt ur ett manligt perspektiv (Jarlbro, 2006, s. 8; Holmberg, 1999, s. 66, 

70). 

Dating-dokusåpor är ofta filmade ur ett manligt perspektiv vilket leder till att kvinnan 

blir ett objekt för den manliga blicken, i och med detta kan programmet uppmuntra publiken 

att kritisera kvinnors stil och utseende. Denna typ av dokusåpor ägnar ofta mycket 

programtid till att visa upp när kvinnliga deltagare kritiserar varandra bakom ryggen. Genom 

att göra detta uppmuntrar programmet ytterligare till att kritisera kvinnor (Murray & 

Ouellette, 2009, s.265). 

     Dating-dokusåpor följer ofta normer om att mannen ska vara den starka medan 

kvinnan ska vara ett objekt utifrån sitt utseende samtidigt som hon ska leva upp till att vara 

hemmafru och moder (Cole & Daniel, 2005, s.3). Hur kvinnorna förhåller sig till detta kan 

vara avgörande för om hon är värdig mannens uppmärksamhet eller om hon istället röstas ut 

(Murray & Oulette, 2009, s.207). 

 

3.1.2 Genus i bondesamhället 

Även om det inom bondesamhället också fanns normer angående vad som ansågs 

vara kvinnligt respektive manligt (Götebo Johannesson, 2006, s. 298) var dessa gränser något 

mer flexibla (Löfgren, 1982, s. 6-7). Gränserna var beroende av stundande sociala och 

ekonomiska förutsättningar då samtliga på gården ibland behövde hjälpa till för att rådande 

arbeten skulle hinnas med (Löfgren, 1982, s. 10-11). 

     Kvinnan var den som fick stå för de flesta av gränsöverskridningarna, någonting som 

fick henne att framstå som fri och mer självständig (Löfgren, 1982, s. 7, 12). Dock ansågs 

kvinnans arbete ha lägre status och var snarare en “syssla” i jämförelse med mannens arbete, 

någonting som kan tyckas gå emot hur verkligheten faktiskt såg ut. Visst stod mannen för 

störst andel av de arbeten som fanns på gården, men det var kvinnan som arbetade mest om 
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man räknar med de hushållssysslor som hon kombinerade med gårdsarbetet (Niskanen, 1998, 

s. 55-59, 124). Det krävdes även av henne att hon skulle kunna ta över ansvaret för gården 

och allt där till när mannen inte kunde och därför även hade det slutgiltiga ansvaret för 

familjens överlevnad (Niskanen, 1998, s 129). Under senare år gör kvinnan inte dessa 

gränsöverskridningar enbart för att hon måste utan för att hon har ett utvecklat intresse för 

arbete i och utanför gården samt gårdens ekonomi (Götebo Johannesson, 1996, s. 288-289). 

Vilket i sin tur har lett till att hon börjar se sig själv som en lantbrukare och inte enbart som 

en “lantbrukshustru”(Götebo Johannesson, 1996, 2. 260). Hon har heller inga problem med 

att utföra arbeten som till exempel involverar maskiner, något som tidigare ansågs vara 

menade att skötas av män (Götebo Johannesson, 1996, s. 305). 

 

3.2 Dokusåpor 

Dokusåpor definieras som underhållningsprogram som handlar om ”vanliga 

människor” med inslag av drama och dokumentär. Det finns tre huvudsakligt betydande 

genrer som ligger till grund för utvecklingen av dokusåpor: kvällstidningsjournalism, 

dokumentärer och populär underhållning. Kvällstidningsjournalistikens koppling till 

dokusåpor ligger i balansen mellan offentligt och privat, fakta och fiktion, samt information 

och underhållning (Hill, 2005, s.15-23). Dokusåpors popularitet hör ihop med dess relation 

till sanning och äkthet. Man kan fråga sig om dokusåpor är en spegling av verkligheten, men 

det viktigaste är inte att allt är riktigt utan att det som kommer ut i tv-rutan upplevs vara 

riktigt och trovärdigt. Därför använder många dokusåpor sig av ett format som liknar 

dokumentärer. Det vill säga att använda sig av exempelvis handhållna kameror och att bristen 

av berättarröst påminner om dokumentärer. Dokusåpor använder sig av detta format för att 

stimulera begäran av “det riktiga” (Murray & Ouellette, 2009, s.7).  Till en början var 

dokusåpa-genren associerad med scener av räddningstjänster under kritiska situationer, men 

under senare år har den utvecklats och kan nu handla om näst intill vad som helst, allt från 

människor till djur och från födsel till döden med inslag av populär underhållning (Hill, 2005, 

s.41). 

Dating-dokusåpor visar ofta romantiska sagolika platser där deltagarna får uppleva 

otroliga dejter. Förutom det romantiska i dating-dokusåpor brukar det även finnas inslag av 

komik. I en överblick av olika dating-dokusåpor kan man se ett klart mönster, kvinna möter 

man i en magisk miljö, mannen väljer tillslut henne före alla andra friare. Därigenom 

bekräftar han henne som person, gör henne komplett, räddar henne från sitt enformiga liv och 

ger henne chansen att bli en prinsessa i “dokusåpalandet”. Dating-dokusåpor där män väljer 
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vilken kvinna som får lämna eller stanna kräver att kvinnorna spelar med och objektifiera 

deras individualitet. Dessa program framställer kvinnan som desperat medan mannen är lugn, 

samlad och ofta får mer makt än kvinnan (Murray & Ouellette, 2009, s.260-264). Det är 

viktigt att tänka på att producenter ”skapar verkligheten” genom redigering av programmen, 

alltså val av vad som ska inkluderas respektive exkluderas i programmet (Hill, 2005, s.57). I 

och med att man inte får ta del av hela verkligheten kan man inte heller dra slutsatser om 

deltagarna, utan snarare om det som målas upp av programmet. 

 

4. Material och metod 
4.1 Material och urval 

Materialet till denna studie består av utvalda avsnitt ur pågående säsong (2015) av 

TV4:s dokusåpa Bonde söker fru. Vårt urval är målstyrt, vilket betyder att vi har valt material 

metodiskt för att det ska gå att koppla till forskningsfrågorna samt den valda teorin och de 

tidigare studierna (se Bryman, 2011, s.350). Av programmets 13 avsnitt har vi valt ut 

avsnitten 5, 6, 7, 8, och 9.  Eftersom vi gör en ingående analys av vårt material har vi valt att 

avgränsa oss till dessa, här får vi följa deltagarna från det att kvinnorna anländer till gården 

fram tills den första kvinnan, för respektive bonde, röstas ut. Det bästa alternativet hade varit 

att studera de kvinnor som i slutändan blev valda av respektive bonde. Anledningen till att vi 

inte gjort detta är för att de avsnitt som redovisar vilka som blev valda ännu inte hade 

publicerats. Därför valde vi istället att enbart fokusera på de första kvinnorna som röstades ut. 

Då deras medverkan sträcker sig över en tredjedel av säsongen blir de representativa och kan 

visa om det finns ett visst mönster. Genom att studera dessa avsnitt har vi fått kunskap om 

vad som är relevant för oss att undersöka, därefter analyseras de delar av programmet som är 

relevanta för att besvara vår frågeställning. 

Programmet Bonde söker fru valdes som forskningsmaterial på grund av att det är ett, 

som tidigare nämns, mycket populärt program. I och med det kan programmet kommunicera 

sitt budskap till stora delar av Sveriges befolkning. Den senaste säsongen (2015) valdes på 

grund av att materialet är aktuellt. Vid urvalet togs även beslutet att enbart fokusera på tre av 

de fyra bönderna som förekommer i säsongen då en av bönderna avvek från programmets 

ursprungliga upplägg. 

 

4.2. Metod  

Vi har utfört en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som är en kvalitativ 

analysmetod som utvecklades från den kritiska diskursanalysen (CDA) (Machin & Mayr, 
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2012, s. 6-7). Rötterna till CDA ligger i en klassisk retorik, textlingvistik och sociolingvistik, 

liksom i tillämpad lingvistik och pragmatik. Begreppen ideologi, makt, hierarki och kön ses 

som relevanta för tolkning eller förklaring av en text. Studier som behandlar genusfrågor, 

frågor om rasism, mediediskurser, politiska diskurser, organisatoriska diskurser eller 

identitetsforskning använder ofta CDA som metod (Weiss & Wodak, 2003, s .7). CDA ser 

diskurser som en form av "social praktik". Att beskriva en diskurs som social praktik innebär 

ett dialektiskt förhållande mellan en viss diskursiv händelse och situationen, institutionen, 

och samhällsstrukturen (Weiss & Wodak, 2003, s. 13). 

I likhet med CDA, ser MCDA olika kommunikationssätt som ett medel för social 

konstruktion. Visuell kommunikation, liksom det lingvistiska, både formar och formas av 

samhället. MCDA är därför inte intresserad av visuella semiotiska val i sig, utan av vad de 

kommunicerar och dess betydelse (Machin & Mayr, 2012, s. 10). MCDA är alltså intresserad 

av att visa hur bilder, fotografier, diagram och grafik arbetar med att skapa mening i varje 

enskilt fall och beskriva de val som gjorts av författaren/producenten. Både text och bild kan 

ses som bestående av kommunikativa val av författare som syftar till ett visst 

meningsskapande. MCDA är till för att identifiera och avslöja dessa val genom en noggrann 

process som styrs av de verktyg som tillhandahålls av metoden (Machin & Mayr, 2012, s. 

9).  Texter använder språk och visuella strategier som verkar normala eller neutrala på ytan, 

men som i själva verket är ideologiska och försöker forma representationer av händelser och 

personer för särskilda syften. Genom MCDA ser man bortom det neutrala för att avslöja vilka 

typer av idéer, frånvarande element och förutsättningar som tas för givna i bilden, samt de 

texter som hjälper till att avslöja vilka typer av maktintressen som finns begravda i dem 

(Machin & Mayr, 2012, s. 9-10). 

Utifrån studiens syfte väljs de analysmetoder som är lämpligast, alltså i detta fall för 

att få reda på hur genus representeras i programmet Bonde söker fru och vilka semiotiska 

verktyg som bidrar till detta. Vi anser att de verktyg som passar bäst till vår analys är lexikala 

val, settings, attributes, poses och sociala aktörer.  

Lexikala val är en analysform som ofta används inom kritisk diskursanalys och 

betyder helt enkelt att studera de ord i en text som kan bidra till olika diskurser eller "lexikala 

fält". Dessa diskurser eller fält kommer i sin tur att bidra till olika identiteter, värderingar och 

sekvenser av aktiviteter som inte nödvändigtvis är klart uttalat (Machin & Mayr, 2012, s. 30). 

Det är därför viktigt för oss att analysera de lexikala valen, då de kan bidra till 

representationen av könen. Vi kommer därför analysera vad som sägs angående de utröstade 

kvinnorna. 
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Inom MCDA finns det olika semiotiska resurser som används till att studera 

ikonografin, vilket betyder att man studerar det visuella för att se vilka associationer det kan 

ge. Producenter av ett program kan med hjälp av dessa semiotiska resurser få fram en 

specifik idé eller värdering. Viktiga element att studera är därför settings, attributes och poses 

(Machin & Mayr, 2012, s.49&51). 

En av de semiotiska resurserna som finns i MCDA och som vi studerar är 

omgivningen (settings) som används för att kommunicera allmänna idéer, som konnoterar till 

diskurser och dess värden, identiteter och handlingar (Machin & Mayr, 2012, s.52). I 

analysen kan vi till exempel fråga oss om omgivningen bidrar till en viss representation av 

könsstereotyper bondesamhället. 

Attribut (attributes) är en annan semiotisk resurs som innebär att man studerar de 

objekt som finns i bild för att blottlägga vilka idéer och värden dessa kommunicerar och 

representerar. Det som är viktigt att tänka på vid analys av attribut är att alla objekt bör 

studeras och ifrågasättas (Machin & Mayr, 2012, s. 51-52). Med detta i åtanke kan vi i 

analysen se om objekten kommunicerar en viss idé om bondesamhället eller personerna. 

Sättet som människor agerar och rör sig på (poses) är viktigt att studera då det kan 

skapa värderingar, idéer och identiteter. Om en människa rör sig mycket genom att till 

exempel hoppa runt konnoterar detta till exempel att personen i fråga är lekfull eller livlig, 

motsatsen vore om personen istället var stillastående vilket i sin tur kan konnoterar något mer 

seriöst. Om kroppsspråket är mer öppet vid kommunikation framstår detta som socialt och 

lättsamt, ett slutet kroppsspråk däremot, att till exempel ha armarna i kors, framstår istället 

som osocialt och att personen i fråga tar avstånd till situationen. Självsäkerhet är också något 

som kan visas i kroppsspråket genom att ta mycket plats som att gestikulera och röra 

kroppen. Att ta lite plats kan istället betyda att personen är osäker eller obekväm i situationen 

(Machin & Mayr, 2012, s. 74-75). 

Som med alla användningar av lingvistiska eller visuella semiotiska resurser, har den 

som kommunicerar en rad valmöjligheter för hur de vill representera personer, som i CDA 

ofta betecknas som "sociala aktörer". I CDA kallas dessa semiotiska val för 

"representationsstrategier". Med dess hjälp kan vi placera människor i den sociala världen 

och lyfta fram vissa aspekter av identiteter som vi vill uppmärksamma eller utelämna. 

Liksom lexikala och ikonografiska val i allmänhet, kan de konnotera uppsättningar av idéer, 

värderingar och sekvenser av aktivitet som inte nödvändigtvis uttalas (Machin & Mayr, 2012, 

s. 77). Vid en analys av sociala aktörer har man en uppsättning språkliga kategorier som kan 

tillämpas på analyser av diskurser där människor värderas genom att de namnges, 
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kategoriseras och/eller identifieras i termer av ålder, kön, härkomst, klass ras och religion 

(Machin & Mayr, 2012, s. 223). Genom att använda oss av representationen av människor 

och dess handlingar i analysen av vårt material kan vi se om det finns framstående 

genuskonstruktioner.  

Diskurs är en viktig del inom MCDA. Genom olika semiotiska val, i text eller bild, 

kan till exempel en producent uppmuntra åskådare att uppfatta händelser och idéer på ett 

specifikt sätt, dessa händelser och idéer kan i sin tur bidra till en viss diskurs. Diskurser 

bildas genom att skapa en uppfattning att något är onaturligt och därmed oaccepterat. 

Diskurser kan bli allmänt accepterade och i och med det skapas normer i samhället, vilket i 

sin tur betyder att de inte ifrågasätts (Machin & Mayr, 2012, s.20-23). Vi kan, genom att 

använda oss av de olika semiotiska resurserna se om programmet bidrar till olika diskurser.  

 

4.2.1 Metodproblem 

Kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen som också kan gälla för denna 

analys är att den är alldeles för subjektiv. Resultaten anses grundas i stor grad på analytikerns 

egna osystematiska tolkningar om vad som är viktigt. Kvalitativa studier är svåra att 

generalisera utöver situationen där den utfördes i (Bryman, 2011, s. 368-369). I och med 

detta kan subjektiviteten kan bli ett problem för oss eftersom vi kommer tolka vårt material 

enligt eget valda metoder. Ekström och Larsson (2010) menar att det finns studier där det inte 

är möjligt att dra statistiska slutsatser om en hel population. Däremot kan de producera 

generell kunskap om mer grundläggande egenskaper och strukturer. I och med detta kan det 

bli svårt för oss att generalisera studien, vi kan dock studera andra liknande studier för att 

jämföra dess resultat med det vi kommer fram till för att se om det finns ett mönster (Ekström 

& Larsson, 2010, s.17-18).  

     CDA och MCDA:s metoder har fått kritik från olika forskare och de flesta rör frågan 

om metodik. Det hävdas att många CDA/MCDA forskare väljer fall som är lättare att 

analysera och som på en nivå är uppenbara när det gäller vad de kommunicerar även utan 

fördjupad analys. CDA/MCDA har också fått kritik för att det är allt för selektivt, partiskt och 

kvalitativ. Att analytikern väljer en text eller typ av diskurs i förväg för att vara 

kontroversiella, dessa diskurser bekräftas sedan genom en analys som endast delvis behandlar 

vissa mönster av språket i texten. Den analysen kan därför bli ett komplement till vad 

analytikern har beslutat i förhand om en text (Machin & Mayr, 2012, s. 208-213). För att 

undvika detta är vi tydliga med vad för material vi analyserar samt hur vi analyserar 

materialet för att inte framstå som selektiva eller partiska. Vi vill här även poängtera att vi 
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under analysens gång inte visste vilka kvinnor som skulle väljas i slutändan eftersom 

programmet inte hade hunnit sända alla avsnitt. På grund av detta valdes istället de kvinnor 

som röstats ut för att kunna finna några mönster. Därmed är vi inte selektiva då vi inte valt 

kvinnorna som röstas ut för att hitta mer material. 

 

4.2.2 Giltighet och tillförlitlighet (Validitet och reliabilitet) 

För att få fram en vetenskaplig text måste man kunna stödja sina påståenden och 

slutsatser, detta gör man genom att stödja sina slutsatser med argument som ska vara giltiga 

och tillförlitliga (Ekström & Larsson, 2010, s. 14). Inom den kvalitativa forskningen används 

begreppen giltighet och tillförlitlighet som motsvarar validitet och reliabilitet som används 

inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011, s. 353). Med giltighet menar man att ett 

argument måste relatera till det man forskar om (Ekström & Larsson, 2010, s. 14). I vår 

studie använder vi oss av metoder och teorier som är väsentliga för att uppnå vårt syfte, på så 

sätt säkras också giltigheten i studien. Vi är även noga med att våra argument i analysen kan 

kopplas till teorin och våra forskningsfrågor. Tillförlitlighet står för om en studie är just 

tillförlitlig, det vill säga om studien är trovärdig, överförbar, pålitlig och möjlig att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011, s.354-355). För att uppnå tillförlitlighet har vi noggrant 

formulerat vår metod och vårt tillvägagångssätt för att den ska vara överförbar. Vi är 

noggranna med att beskriva hur vi analyserar materialet och därmed gör studien trovärdig och 

pålitlig, att analysen grundas i fakta gör studien möjlig att styrka och konfirmera.   

 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

Analysen utförs på programmet Bonde söker fru där vi gör en noggrann granskning av 

de valda avsnitten och olika sekvenser väljs ut som visar de tillfällen då våra utvalda sociala 

aktörer på något sätt konstruerats. Dessa sekvenser analyseras med hjälp av olika verktyg; 

lexikala val, settings, attributes och poses. Alltså vilka lexikala val som använts för att till 

exempel förklara en av de sociala aktörerna, vilken setting det är samt om attributes och 

poses spelar någon roll över hur de sociala aktörerna representeras. De utvalda sociala 

aktörerna i programmet analyseras alltså utifrån vad de säger, gör och vilka sidor 

programmet väljer att lyfta fram om dem. 

 

5. Resultatredovisning/analys  
I detta avsnitt redovisas vår analys av de sekvenser, ur våra valda avsnitt, som vi 

ansett varit relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vi börjar med att kort presentera de 
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sociala aktörer analysen behandlar för att sedan gå vi vidare in på analys kring den miljö 

Bonde söker fru utspelar sig i och hur den skiljer sig jämfört med den miljö dating-dokusåpor 

brukar utspelar sig i. Resterande analys granskas med hjälp av lexikala val, attributes och 

poses. De lexikala val vi analyserar är de ord och fraser som används för att beskriva de 

sociala aktörerna. Detta för att se ifall det finns några mönster eller motsägelser i det som 

sägs som kan hjälpa oss bilda en uppfattning om hur personerna framställs i programmet. Vi 

analyserar de attribut i bilden som har har koppling till den miljö programmet utspelar sig i 

och som även kan påverka hur könen konstrueras. Vid analys av poses studerar vi vad de 

sociala aktörerna använder sig av för kroppsspråk i olika situationer som kan ha betydelse för 

hur vi upplever dem och hur de verkar hantera situationen i fråga. 

I analysen använder vi oss av förkortningen EIK som står för “ensam inför kameran”, 

detta för att skilja där de sociala aktörerna kommunicerar med varandra från sekvenser där de 

talar ensamma inför kameran. När de sociala aktörerna talar ensamma inför kameran handlar 

det främst om deltagarnas egna reflektioner kring vad som händer i programmet och 

kommentarer angående övriga deltagare.  

 

5.1 Sociala aktörer 

 

Bild 1. Studiens utvalda bönder. Från vänster: Stefan, Daniel och Pontus. 

 

De bönder i programmet vi har valt att följa är 25-åriga hästuppfödaren och 

tävlingsryttaren Pontus från Kungsbacka, 38-åriga älgbonden Daniel som bor i Bjurholm med 

sina tre barn samt 31-åriga köttbonden Stefan från Hassela som har en son på 3,5 år. Dessa 

tre bönder har i sin tur fyra kvinnor vardera som tillfälligt bor på deras gårdar och tävlar mot 

varandra om att få stanna kvar.  
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Bild 2. Kvinnorna på Stefans gård. Från vänster: Linnea, Marielle, Hanna och Pia. 

 

De kvinnor som blir inbjudna till Stefans gård är Linnea, Marielle, Hanna och Pia. 

Den som först får lämna gården är Linnea. 

 

 

Bild 3. Kvinnorna på Daniels gård. Från vänster: Martina, Kajsa, Madeleine och Alexandra. 

 

De kvinnor som blir inbjudna till Daniels gård är Martina, Kajsa, Madeleine och 

Alexandra och den första som måste lämna är Martina. 

 

 

Bild 4. Kvinnorna på Pontus gård. Från vänster: Cecilia, Lisa, Annie och Linnea. 

 

Kvinnorna som blir inbjudna till Pontus gård är Cecilia, Lisa, Annie och Linnea. Den 

första som blir hemskickad från gården är Annie. 

 

Av dessa kvinnor har vi valt att lägga vårt fokus på de första som röstas ut av 

respektive bonde: Linnea (Stefan), Martina (Daniel) och Annie (Pontus). 
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5.2 Kontraster mellan olika miljöer och dess betydelse 

I en överblick av omgivningen i programmet presenteras den natursköna miljö Bonde 

Söker Fru utspelar sig i. Vi får se närbilder på djur, en del traktorer och flygbilder över deras 

gårdar som visar att gården står enskilt ute på landsbygden med närhet till naturen. 

 

 

Bild 5. Ladugård med kor i förgrunden. Avsnitt 5, 23.45. 

 

Miljön i Bonde söker fru skiljer sig därför ifrån den miljön som ofta finns i andra 

dating-dokusåpor, där allt utspelar sig i lyxiga byggnader med avlägsenhet till naturen. I 

Bonde söker fru spelar naturen en viktig roll, då mycket av serien utspelar sig i denna miljö 

där böndernas hus ligger i nära anslutning till gårdens stall eller ladugårdar. Stefan bor i ett 

hus med väldigt gammaldags stil, viss renovering behövs då vi får se delar av huset där till 

exempel målarfärg, trappräcke och lite annat smått saknas. Bonden Daniel bor också i ett hus 

som renoveras vars stil varken känns gammaldags eller modern, vi anser att ordet 

genomsnittligt beskriver hans hus bäst. 
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Bild 6. Stefan visar upp sitt kök. Avsnitt 5, 14.48. 

 

Bild 7. Frukost i Pontus kök. Avsnitt 7, 02.46. 

 

Pontus bor däremot i ett hus som, utifrån det vi ser i programmet, verkar vara snäppet 

mer modernt är de andra böndernas hus. Trädgården är ordentligt tillfixad, det är en stor 

trädallé fram till gården och hans kök känns modernt. Även om standarden på Pontus gård 

känns högre jämfört med de andra böndernas gårdar är det fortfarande långt ifrån den lyx 

dating-dokusåpor regelmässigt visar upp. Kvinnorna på våra valda bönders gårdar blir till 

exempel tilldelade sovplatser där det finns plats och bor således inte i några lyxiga sviter. 

Den enda likhet vi egentligen finner angående miljöerna är att både Pontus och Daniel på ett 

eller annat sätt har tillgång till bubbelpool respektive badtunnor, någonting som kan anses 

vara lyxiga faciliteter. Det är oklart ifall de badtunnor Daniel har tillgång till används för 

privat bruk då vi enbart får se när deltagarna tvättar dessa. Den bubbelpool som Pontus har 
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tillgång till används däremot för eget bruk, någonting vi får se då han sitter och badar 

tillsammans med kvinnorna på hans gård. Tidigare forskning visar att när kvinnliga deltagare 

förekommer i scener där de badar bubbelpool exponeras deras kroppar och de blir ett objekt 

för “den manliga blicken”. Vi anser att Bonde söker fru inte bidrar till detta då denna scen 

inte har något direkt fokus på kvinnornas kroppar. 

 

 

Bild 8. Annie i bubbelpoolen. Avsnitt 5, 42.47. 

 

En koppling mellan miljö och genus går att se i de lyxigare dating-dokusåpor där 

omgivningen leder till att kvinnorna förväntas klä sig i klänningar och klackskor och därmed 

intar objektrollen. Denna typ av koppling går inte att se i ett program som Bonde söker fru 

vars miljö istället leder till att klänning och klackskor blir ett hinder. Ett exempel på detta har 

vi i en scen när kvinnorna är på väg till Pontus gård och valet av skor kommer på tal. 

 

- Hur går det med klackarna? undrar Linnea. (Avsnitt 5, 06.30) 

- Ja, det kanske inte var det bästa valet, svarar Annie. (Avsnitt 5, 06.32) 
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Bild 9. Annies skor. Avsnitt 5, 06.33. 

 

Genom att producenten väljer att betona Linneas ifrågasättande av Annies val av skor 

påvisas det att den rådande omgivningen skiljer sig från den sagolika miljö dating-dokusåpor 

brukar utspela sig i där valet av klackskor hade ansetts vara normalt.  

Vid analys av attributen är det Annies skor som är det framträdande objektet i denna 

scen, vilket tyder på att skorna har en viktig roll i sammanhanget. I och med denna fokus på 

skorna och att de tas upp i konversationen väcks känslan av att de inte passar in. Det hade 

kanske varit mer lämpligt för Annie att till exempel välja ett par skor med platta sulor eller 

kanske till och med ett par gummistövlar. Som vi redovisat tidigare är det enligt teorier om 

genus i bondesamhället viktigt att alla på gården oavsett kön hjälper till med de arbeten som 

behöver utföras. Att dessa arbeten dessutom ofta sker i en lantlig miljö leder till att det helt 

enkelt inte är optimalt att arbeta med gårdens sysslor i klackskor. 

 

5.3 Gårdsarbete och maskiner, en manlig domän? 

Att ett liv på en gård förutsätter att båda könen hjälper till med de arbeten som måste 

skötas är någonting som delvis berörs i programmet. Detta genom att programmet visar att 

samtliga på gården deltar i de sekvenser där arbete ingår. Att kvinnor är med och arbetar är 

någonting som programmet lyfter fram då det är något som Stefan uppmuntrar och 

värdesätter hos en framtida fru och samtidigt något han även ser som attraktivt: 

 

- Tjejer som törs arbeta och skita ner sig, det tycker jag är sexigt, säger han (EIK). 

(Avsnitt 5, 08.24) 
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Båda könen förväntas arbeta och bidra till ekonomin, detta är någonting som enligt 

teorier om bondesamhället inte alls är ovanligt men däremot går emot de normer som ofta 

återfinns inom dating-dokusåpor. I tidigare forskning kan man se att dating-dokusåpor istället 

bidrar till reproduktionen av normen att kvinnan är den som ska ta hand om hushållet. 

Producenten visar även att kvinnorna på Daniels gård ska vara med och arbeta. 

 

- Imorgon åker hårdhandskarna på, då är det slut på “lyxhustrulivet”, berättar Daniel 

för kvinnorna som kommit till hans gård. Han får skratt som respons. (Avsnitt 5, 40.23) 

 

I och med att producenten visar detta får vi en inblick över hur kvinnorna har haft det 

på gården hittills. Det lexikala valet “lyxhustrulivet” indikerar att det än så länge inte skett 

något sorts hårt arbete utan snarare endast hushållssysslor, men det lexikala valet 

“hårdhandskarna” indikerar att det, i framtiden, kommer ske hårdare arbete. 

Vad som enligt teorier om genus inom bondesamhället tidigare setts som manliga 

arbeten är något som delvis upprätthålls i Bonde Söker Fru. För att ta sig till platsen där 

Daniel och hans kvinnor ska arbeta behöver de använda sig av fyrhjulingar. Utifrån vad 

programmet visar i samband med att deltagarna ska använda fyrhjulingar är det Daniel som 

tar kommandot och visar hur man använder dem. Detta kopplar vi till att maskiner antas vara 

något som hanteras av män. Även när de arbetar är det Daniel som sköter maskinen, i detta 

fall en röjsåg, medan kvinnorna plockar upp efter honom. 

Förutom fyrhjulingarna är de framstående attributen i dessa scener personernas 

klädsel och röjsågen. Att alla har jobbarbyxor på sig anser vi kan visa att alla ska vara med i 

arbetet, vilket stämmer, det är dock endast Daniel som använder röjsågen. Röjsågen 

kommunicerar något riskfullt då Daniel tar på sig skydd vid användning och i kombination 

med vad tjejerna säger representerar även röjsågen något manligt. 

 

- Daniel ser ganska manlig ut när han springer runt med sin stora såg och håller på att 

dona och fixa i sin utrustning, säger Martina. (Avsnitt 6, 05.11) 
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Bild 10. Daniel visar hur man använder fyrhjulingen. Avsnitt 6, 04.10. 

 

 

 

Bild 11. Daniel arbetar. Avsnitt 6, 05.05. 

 

Producenten har även valt att ta med olika klipp på resterande tjejer när de “fnittrar” 

eller säger korta kommentarer om hur sexig Daniel ser ut. I och med producentens val anser 

vi att dessa klipp visar en traditionell konstruktion av manlighet, det vill säga att hårt arbete 

konnoterar någonting manligt och sexigt. 

5.4 Skratt i samband med könsstereotyper  

Någonting vi uppmärksammat vid analys av materialet är att när könsstereotyper kommer 

till tals görs detta tillsammans med någon form av skratt, något som skapar intresse för vad 

dessa skratt kan ha för betydelse. 
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- Man gör väl allt för att vara vacker, påpekar Annie skämtsamt angående att hon valt 

att ha på sig klackskor. (Avsnitt 5, 06.56) 

 

Producenten väljer här att lyfta fram att hennes val av skor är kopplat till hennes 

utseende, något som konstruerar henne som ett objekt för den manliga blicken. Då vi även får 

se när en annan deltagare påpekar att Annie kommer att göra succé på grund av sina skor har 

programmet valt att koppla ihop kvinnans utseende med hennes framgång. Detta går att 

koppla till genus inom medier där kvinnan enligt normen ska vara ett objekt utifrån sitt 

utseende samt att resultat från tidigare forskning visar att dating-dokusåpor ofta har fokus på 

just detta. 

Något som påverkar hur vi uppfattar Annies kommentar om varför hon valt klackskor 

är att vi får se henne göra det på ett skämtsamt sätt. Då genus är ett uppmärksammat ämne i 

vårt samhälle och har varit det i ett flertal år, antar vi att Annie medvetet eller undermedvetet 

är bekant med olika könsstereotyper som reproduceras i dagens samhälle, i detta fall att 

kvinnan är ett objekt för den manliga blicken. Att programmet visar henne kommentera detta 

på ett skämtsamt sätt får henne att verkar ambivalent mot denna stereotyp.  

Vid upprepade tillfällen bidrar Bonde Söker Fru till reproduktion av normen om att 

det som rör hushållssysslor är en kvinnlig domän. Hos bonden Stefan får vi se utvalda scener 

där både han och de kvinnor han valt bidrar till reproduktion av denna norm, som även detta 

kan tolkas som att det sker på ett ambivalent sätt på grund av deras avslutande skratt. Stefan 

funderar över om de kvinnor som ska komma till hans gård gillar att laga mat: 

 

- Det jag är mest nyfiken om tjejerna är väl hur de tar för sig och om de gillar att laga 

mat och hur de beter sig i sådana här miljöer, säger han (EIK) skrattandes. (Avsnitt 5, 

08.05) 

 

I och med att producenten har valt att visa när Stefan kommenterar kvinnorna i 

samband med matlagning bidrar programmet till reproduktion av normen att köket är en 

kvinnlig domän . Även när första kvinnan (Marielle) anländer till gården och visas runt i 

huset påtalas denna norm: 

 

- Skafferiet, så du vet sen när du ska laga mat åt mig, påpekar Stefan till henne och 

lägger till ett skratt efteråt. (Avsnitt 5, 10.00) 
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Bild 12. Stefan visar Marielle skafferiet. Avsnitt 5, 10.00. 

 

Skafferiet är det objekt som ligger i fokus i denna scen och är i detta fall det objekt 

som representerar köket. Då Stefan åter igen lyfts fram när han påpekar att kvinnan ska stå i 

köket skapas en identitet om honom som en man med förlegade tankar om genus. Samtidigt 

uppmärksammar vi att dessa två kommentarer avslutas med ett skratt, som kan indikera att 

Stefan ställer sig ambivalent mot detta.  

Även kvinnorna på hans gård framställs som att de bidrar till att reproducera denna 

norm. Detta blir påtagligt när programmet till exempel visar hans städade hus och detta 

kommenteras. 

 

- Jag trodde att det skulle vara jättefult här, lite stökigare inne kanske […] ah det var 

över förväntan. Jag vet inte om han har fått hjälp av sin mamma, säger Marielle (EIK) 

med ett skratt efteråt. (Avsnitt 5, 15.02) 

 

I sekvensen efter får vi även se Stefan kommentera städningen. 

 

- Sen har ju ja haft morsan här som har städat inne, för det är jag så dålig på kan jag ju 

säga, konstaterar Stefan (EIK). (Avsnitt 5, 15.12) 

 

Genom att lyfta fram Marielles ifrågasättande av vem som faktiskt har städat huset 

reproducerar programmet normen om att hushållssysslor bör skötas av kvinnan, att 

producenten sedan dessutom väljer att framföra Stefans kommentar, angående att det faktiskt 
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är hans mor som utfört städningen, bekräftas därmed denna norm. Utifrån detta tilldelas 

Stefan en identitet om att han är okapabel till att själv ta hand om hushållet och därför 

behöver en kvinna som kan göra det åt honom. Eftersom han dessutom säger detta utan att 

lägga till ett skratt i slutet ses det som naturligt att hans mor skötte städningen och att normen 

därför följs.  

De flesta av de kommentarer som producenterna valt att lyfta fram, angående 

hushållssysslor på Stefans gård, bidrar till reproduktion av normen om att dessa sysslor är en 

kvinnlig domän. Att vi ofta får se personerna skratta efter kommentarerna som lyfts fram 

leder det till att reproduktionen av normen mildras då det som sägs inte framstår som speciellt 

seriöst. 

Vid analys av vårt material uppmärksammar vi dock en sekvens där programledaren 

Linda pratar med Stefan angående det kommande valet, som vid första anblick tenderar att 

ifrågasätta denna norm. 

 

- Du kommer inte gå på vem som målar bäst då, lagar mat bäst? frågar Linda. (Avsnitt 6, 

34.30) 

 

- Näh men aldri, det kan jag väl lära upp dem, svarar Stefan med ett skratt. (Avsnitt 6, 

34.32) 

 

Eftersom programmet visar att Stefan inte låter valet påverkas av vilka kunskaper 

kvinnorna redan besitter, utan att det istället är någonting han kan lära dem, påvisar att även 

män kan besitta kunskap inom matlagning, som enligt normen anses vara en kvinnlig domän. 

Detta leder i sin tur delvis till ett ifrågasättande av denna norm. Å andra sidan kan denna 

kommentar även tolkas som att matlagning är en kunskap som Stefan vill se hos sin framtida 

fru eftersom han är villig att lära upp henne och därmed bidrar denna sekvens även till 

reproduktion av normen. 

Hushållssysslor i samband med könsnormer är något som även kommer på tals hos 

deltagarna på Pontus gård, i detta fall angående den husbil han bor i under sina tävlingar. Vi 

får se honom be om ursäkt till kvinnorna angående att husbilen är smutsig och skyller på att 

han precis kommit hem från en tävling. 
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Bild 13. Pontus stökiga hästbuss. Avsnitt 5, 31.30. 

 

- Jag förstår självklart att Pontus hästbuss är lite stökig nu när han precis har kommit 

hem från en tävling. Men det är väl det han kanske behöver en kvinna till i sitt liv. Att 

städa upp efter honom, säger Annie (EIK). (Avsnitt 5, 31.48) 

 

Hon avbryter sig själv direkt: 

 

- Nämen gud! Feminist, aldrig, skrattar hon fram. (Avsnitt 5, 32.01) 

 

Hon harklar sig och fortsätter sedan: 

 

- Det är klart att Pontus behöver bli lite bättre på att städa efter sig i sin hästbuss. (Avsnitt 

5, 32.09) 

 

Då producenten valt att visa Annie när hon först stödjer normen om att kvinnor ska ta 

hand om hushållet för att sedan visa när hon ändrar sig och ifrågasätter denna norm, genom 

att påpeka att det är Pontus själv som borde sköta städningen, tilldelas hon en identitet som vi 

anser visar att hon är medveten om att det finns normer, som påstår att kvinnan ska sköta 

hushållet, men att hon genom att rätta sig även påpekar att dessa normer anses vara förlegade. 

Även på Daniels gård upprätthålls normen om att kvinnan ska sköta hushållet. Vid ett 

tillfälle, när Daniel satt och pratade med kvinnorna som är på hans gård om att det föddes 

kalvar under natten, och att han ensam fick ta hand om det, avslutade han samtalet med:  
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- Jag tror jag går och duschar, medan ni diskar. säger Daniel med ett leende. (Avsnitt 7, 

06.22) 

 

 

Bild 14. Daniel ler busigt. Avsnitt 7, 06.27. (Daniels leende uppfattas bättre när klippet studeras) 

 

I denna scen är det dock inget skratt utan endast ett leende, detta anspelar att Daniel 

verkligen menar att kvinnorna ska diska. Hans leende framstår här som något provocerande 

då det genom hans blick och kroppsspråk framställs som att han “busigt” väntar på någon 

reaktion från kvinnorna. Daniel framställs därför som att han testar hur kvinnorna förhåller 

sig till den traditionella normen om att köket är en kvinnlig domän. Det vi dock måste ha i 

åtanke är att vi som åskådare inte får se vad som hänt innan, Daniel kan ha haft en jobbig natt 

och orkar därför inte diska. Det faktum att vi endast får se denna scen och inget innan betyder 

dock att det är den enda inblicken vi får och därmed bidrar detta till reproduktionen av 

normen om att kvinnan ska sköta hushållet. 

     Utifrån de avsnitt vi analyserar ses mannen enbart utföra hushållsarbete innan 

kvinnorna anlänt till gården, detta gäller samtliga bönder i vår analys. Efter det att bönderna 

inte längre är ensamma på sina gårdar riktas istället allt hushållsarbete mot kvinnorna. Det 

framstår därför i programmet som att det är naturligt att om det finns en kvinna i hushållet 

ska hon ta över dessa sysslor. 

 

5.5 Kvinnorna som åkte ut 

Genom att granska vad det är producenten väljer att visa kan vi kartlägga hur 

kvinnorna framställs i programmet. Detta gör vi genom att titta på vilka lexikala val som 
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beskriver kvinnorna samt genom att studera olika scener ur programmet. Vi studerar även 

bondens kommentarer angående valet om vem som måste lämna.  

 

5.5.1 Martina, den som klickade bäst 

Den första kvinnan att bli utröstad hos bonden Daniel är Martina. Under hennes tid i 

programmet framställs hon som en utåtriktad person som både syns och hörs. Detta förstärks 

dels av att hon är den av Daniels kvinnor som får mest programtid men även att producenten 

valt att visa när Martina själv kommenterar att hon är medveten om att hon både syns och 

hörs. Det producenten valt att lyfta fram, angående vad de övriga deltagarna använt för 

lexikala val för att beskriva Martina, är att hon är en person som “håller igång snacket” och 

“höjer stämningen” samtidigt som det påpekas att hon drar “dåliga skämt” något som istället 

kan bidra till en sämre stämning. 

Programmet visar när samtliga på Daniels gård sitter och samtalar vid matbordet när 

Martina börjar dra blondinskämt. Vid närmare analys av situationen kan vi se att stämningen 

Martina bidrar till uppfattas olika från person till person. I samband med detta väljer 

producenten att visa när Kajsa, en av hennes konkurrenter, reagerar negativt på skämtet som 

Martina drar. Kameran har fokus på hennes ansiktsuttryck där hon ser frågande ut och rynkar 

på pannan samtidigt som hon gör någon form av låtsas-skratt. Detta gör att Kajsa i denna 

scen framställs som ansiktshotande, alltså att hon bryter mot närhetsparet att skratt kommer 

efter skämt och situationen blir därför stel.  

 

 

Bild 15. Kajsas låtsas-skratt. Avsnitt 5, 38.49. 
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Ytterligare något som förstärker att situationen framställs som negativ enligt Kajsa är 

när producenten väljer att visa henne då hon i sekvensen efter kommenterar händelsen: 

 

- Det blev lite dålig stämning efter Martinas skämt. Det var inte ens ett roligt skämt, jag 

förstår inte riktigt grejen. Men sån är jag, säger Kajsa (EIK). (Avsnitt 5, 38.57) 

 

Programmet väljer även att i samma veva lyfta fram en kommentar om Daniels 

uppfattning om Martinas personlighet: 

 

- Tina är den som håller igång snacket, skämtar och höjer stämningen. [...] berättar han 

(EIK). (Avsnitt 5, 39.24) 

 

Härmed visar programmet att Daniel uppfattade situationen annorlunda, vilket vi 

anser betyder att han inte såg skämten som nedlåtande om någon annan. 

Vid vidare analys av de lexikala valen kan vi se att Martina beskrivs som att hon 

“håller igång snacket” och “höjer stämningen” dessa bidrar, som sagt innan, till att hon är 

utåtriktad. Vi anser därmed att programmet bidrar till framställningen av vad Martina 

värderar högt, nämligen att synas och höras. Genom att se över de lexikala val programmet 

valt att lyft fram angående hur de övriga deltagarna beskriver Martina, framställs hon som en 

utåtriktad person som både syns och hörs. 

Förutom dessa lexikala val bildas det även en identitet kring Martina utifrån vilka 

egenskaper och tankar producenten väljer att lyfta fram hos henne. Detta får vi se i en scen 

där en av de kvinnor som blivit bjudna till Daniels gård anländer sent. 

 

- Först tänkte jag att det skulle bli en fördel för Alexandra att komma senare, att det 

skulle bli mer fokus på henne. Men sen tänkte jag tvärtom, det var nog en fördel för 

oss. Hon kände nog “Aj då, jag skulle nog ha varit här lite tidigare” för hon kände sig 

nog lite utanför, påpekar Martina (EIK) med ett hånflin. (Avsnitt 5, 26.32) 

 

Producenten har här valt att visa när Martina med viss kritik kommenterar en annan 

deltagare, och dessutom hånflinar i samband med detta. Därför skapas en identitet kring 

Martina om att hon är en mindre ödmjuk person som blir glad när det går dåligt för andra, i 

detta fall en konkurrerande deltagare. Att vara ödmjuk är enligt tidigare studier en egenskap 
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som en kvinna bör besitta inom dating-dokusåpor för att vara värdig mannens 

uppmärksamhet och kärlek. 

Utifrån de avsnitt vi analyserat påträffas denna typ av kommentar från Martina enbart 

då hon är ensam inför kameran. Eftersom producenten har valt att visa olika sidor av henne, 

beroende på om hon är ensam eller inte, framstår det som att hon visar upp olika sidor av sig 

själv beroende på vem hon talar med. Detta leder till att hon i programmet skildras som att 

hon inte alltid är helt uppriktig.  

Att producenten väljer att tilldela Martina en identitet om att hon saknar ödmjukhet 

går att koppla till teorier om dokusåpor. Enligt dessa teorier är det inom dating-dokusåpor 

vanligt att det är mannen som har makten, då det ofta är han som väljer vem som får stanna 

respektive lämna tävlingen, och att kvinnan därför framställs som desperat. Ett exempel som 

bidrar till reproduktionen av detta är när producenten valt att visa när Martina, under hennes 

ensamma tid med Daniel, påpekar för honom att de andra deltagarna kanske inte har lika bra 

förutsättningar som hon själv har: 

 

- Du säger ju i din intervju att du vill ha någon som kan flytta upp [till dig], tror du att 

alla kan göra det? Frågar hon Daniel, vilket han svarar nej på. (Avsnitt 6, 31.35) 

 

Programmet lyfter sedan fram när hon försäkrar Daniel om att det är någonting som 

hon både kan och vill göra. Tidigare studier och teorier angående dating-dokusåpor visar att 

mannen förväntar sig att kvinnan ska ge upp allt och leva med honom. Detta är något vi kan 

se även här då Daniel letar efter en kvinna som kan flytta till hans gård. Martina bidrar även 

till att bekräfta denna teori genom att säga att hon kan flytta till honom. Med vetskapen om 

att det inte är Martina som har makten vid kommande val tenderar programmet att i denna 

situation även framställa henne som desperat då producenten valt att lyfta fram när hon inför 

Daniel jämför sig själv med de andra deltagarna och poängterar att hon är ett bättre val. 

I samband med att de är ensamma med varandra analyserar vi även Daniel och 

Martinas kroppsspråk. Programmet lyfter fram att Martina söker närhet hos Daniel genom att 

vi ofta får se henne söka fysisk kontakt. Han å andra sidan framställs av programmet som att 

han motsätter sig denna närhet genom att vara mer tillbakadragen.  
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Bild 16. Martina försöker närma sig Daniel. Avsnitt 6, 30.00. 

 

Producenten väljer här att visa Martina när hon tar initiativet till en kram och därmed 

visar intresse för honom även om han tidigare framställts som tillbakadragen mot henne. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning som visar att om en kvinna använder sin sexualitet 

för att nå framgång kommer hon inte få mannen.  I sekvensen efter förväntas ett gensvar från 

Daniels sida, något som aldrig sker enligt vad producenten valt att visa. Även om denna scen 

inte påvisar mycket sexualitet visar den dock att Daniel är tillbakadragen vilket antyder att 

han är emot denna närhet. Martina tilldelas därför även den desperata identitet kvinnor ofta 

får inom dokusåpor när mannen har makten, eftersom vi får se henne närma sig honom i ett 

försök att bryta barriären mellan dem. 

Detta är det sista vi får se innan valet där Daniel väljer att skicka hem just henne. 

Efter valet får vi se hans förklaring till varför han valde bort Martina: 

 

- Vi har ju klickat bäst. O då känns det ju konstigt varför ska du inte va kvar? Men det 

är väl just det att jag känner dig bäst. O då kännar jag att jag fått lite klart att det nog 

inte är kärlek som jag känner för dig. säger Daniel inför gruppen. (Avsnitt 7, 27.00) 

 

Programledaren Linda frågar Martina om det skulle kunna bli kärlek från hennes sida. 

 

- Jaja, det hade det kunnat. svarar Martina. (Avsnitt 7, 27.26) 

 

Genom att producenten väljer att lyfta fram hennes svar, om att det hade kunnat bli 

kärlek från hennes sida, visar detta än en gång att det är mannen som har makten och att 
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kvinnan inte har makten att påverka hans val förutom att uppfylla de krav som sätts på henne. 

Vi uppmärksammar i vår analys att Martina framställs som att hon inte följer de traditionella 

könsstereotyperna som inom dating-dokusåpor är ett kriterium för att få stanna kvar. 

Eftersom Martina blir utröstad kan det med stöd från tidigare forskning ses som en 

reproduktion av normen att kvinnan måste följa dessa traditionella könsstereotyper för att inte 

bli utröstad.  

Efter valet väljer producenten att visa Martina när hon uttrycker sig om valet: 

 

- Jag är både förvånad och ändå inte förvånad. Jag tänkte jag hamnade nog inte i mitten 

utan antingen tycker ju Daniel jättemycket om mig eller så funkade det för bra så att 

vi blev kompisar och han gick på kompislinjen. [...] Det stannade på kompisnivån och 

sen gav han mig inga fler chanser, säger Martina (EIK). (Avsnitt 7, 27.31) 

 

Vi får här enbart se Martina när hon poängterar att hon räknade med att Daniel 

antingen skulle tycka om henne väldigt mycket eller till och med så pass mycket att han 

enbart skulle utveckla vänskapliga känslor för henne. Vi får inte se Martina reflektera 

någonting över att hennes sätt att vara kanske inte passar honom och att detta skulle vara en 

anledning till att hon får åka hem. Vi har tidigare påpekat att Martina inte följer de 

traditionella könsstereotyper som återfinns i dating-dokusåpor för att vinna mannens hjärta. 

Detta tillsammans med att programmet får det att framstå som att hon anser att hennes sätt att 

vara leder till någon form av framgång gör att det framstår som att Martina motsätter sig att 

dessa könsstereotyper behöver följas för att vinna Daniels hjärta. 

 

5.5.2 Annie, allas bästa kompis  

Den första som blev utröstad från bonden Pontus gård är Annie. Vid analys av de 

lexikala val som framkommer av programmet och som använts av övriga deltagare vid 

beskrivning av Annie kan vi se ord som “modig”, “kul umgänge”, “väldigt bra vän” och 

“hamnar ofta i kompisstadiet”. Största delen av de lexikala val som vi kan se bidrar till 

identiteten att Annie är en bra vän som är rolig att umgås med, men som vi kan se finns det 

inga tecken på kärlek. Både Annie själv och bonden Pontus beskriver att hon lätt fastnar i 

kompisstadiet och att det inte utvecklas till att bli kärlek. Pontus pratar även om att Annie är 

en modig person, detta är för att vi vid ett tillfälle i programmet får se när hon “ställer Pontus 

mot väggen”. Annie frågar Pontus om de kan gå på en promenad för att hon gärna vill prata 

med honom innan valet eftersom hon vill få sagt att hon är på gården av en anledning. I 
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början av promenaden förklarar hon för Pontus att han är en ”jävligt härlig kille och snygg”, 

hon säger också att hon inte är där för att bli hans ”buddy” utan för att hitta kärleken. Annie 

tar upp problemet med att Pontus inte ställer mycket frågor för att få reda på hur hon är som 

person, hon lägger till: 

 

- Det jag har känt lite är att det blir typ som en skönhetstävling i stället, säger Annie. 

(Avsnitt 7, 18.56) 

 

- Ja. Nej, men… jag fattar. Det är svårt att berätta om sig själv om det inte är någon 

som frågar, svarar Pontus. (Avsnitt 7, 19.05) 

 

Genom att studera deras kroppsspråk kan vi se att Pontus är obekväm med hela 

situationen genom att han inte har ögonkontakt med Annie, utan i stället tittar ner i marken. 

Samt att han inte har några utvecklade svar för problemen hon tar upp, mest ”mm” och ”aah”.  

 

 

Bild 17. Ingen ögonkontakt. Avsnitt 7, 19.40. 

 

Det går att koppla delar av det som Annie säger till teorier och forskning om dating-

dokusåpor, bland annat det Annie tar upp om att det känns som en skönhetstävling, då 

kvinnorna i dating-dokusåpor ofta framställs som ett objekt för den manliga blicken där fokus 

ligger på kvinnornas skönhet istället för personlighet. Vi tolkar det dock som att det 

producenten vill få fram genom Annie är att eftersom Pontus inte anstränger sig för att lära 

känna kvinnorna är utseende et enda han kan gå efter. Anledningen till att Annie tog Pontus 

åt sidan för att förklara hur hon kände anser vi är för att Pontus har makten, han är den som 
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väljer vilka som får stanna eller lämna. Annie framstår därför som mycket angelägen om att 

få stanna kvar vilket kan kopplas till tidigare forskning inom dating-dokusåpor, där kvinnan 

ofta framstår som desperat medan mannen framstår som lugn och samlad, då han har makten. 

     Ett annat tillfälle som producenten väljer att visa och som vi kan koppla till denna 

makt är när Annie pratar om Pontus innan valet, där en av kvinnorna (Linnea) på hans gård 

väljer att självmant lämna programmet, här ses denna makt dock som ett hinder. 

 

- Han fick jäkligt många brev, han ser väldigt bra ut och han är en go kille. Därför tror 

jag att det är jäkligt nyttigt för honom o förstå att det här är tvåsidigt. Mer än att man 

går iväg och behöver påminna honom om varför man är här, säger Annie. (Avsnitt 7, 

33.22) 

 

I och med att producenten väljer att ta med detta påtalas det att även om mannen har 

full makt, över vilka som får stanna, har han enbart delvis makt över vilka som kommer 

stanna kvar, då kvinnorna själva kan välja att lämna programmet. Detta ställer krav på 

mannen att även han måste leva upp till de krav kvinnan har på honom för att säkerställa att 

hon vill stanna kvar. 

Efter nästkommande val, där Annie var den som fick lämna, väljer producenten att 

visa Pontus kommentar till varför han skickade hem Annie: 

 

- [...] Annie är någon som jag tycker är så jävla kul att umgås med, [...] du har lätt för 

att hamna i kompissitsen med folk och så va, men det måste ju liksom, det måste 

också bli mer än så, och det är där jag tror att det är där problemet hamnar med mig 

och Annie. [...] Jag vet att jag inte gett dig mycket ensamtid men…. säger Pontus. 

(Avsnitt 8, 42.18) 

 

- ...det räckte för dig för att ta ett beslut. flikar programledaren Linda in. (Avsnitt 8, 42.41) 

 

Producenten väljer sedan att visa när Annie kommenterar att hon ofta hamnar i kompissitsen: 

 

- Jag är en sådan tjej som som sagt ofta hamnar “in the friend zone” vare sig jag vill 

eller inte, för jag har så extremt många killkompisar [...]. säger Annie (EIK). (Avsnitt 8, 

42.52) 
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Som nämnts tidigare uppstår ingen kärlek mellan Annie och Pontus vilket producenten även 

väljer att fokusera på när det gäller Annie, då det ofta påpekas att hon hamnar i “the friend 

zone”. Detta förstärks då producenten väljer att visa upp henne i situationer där hon pratar om 

att hon är nyfiken på Pontus och att hon vill se vad det hela kan leda till. Däremot visas aldrig 

någon scen där vi får se honom uttrycka liknande tankar kring henne. 

När vi analyserar hur Annie framställs får vi varken se henne helt följa eller bestrida 

de traditionella könsstereotyper som inom dating-dokusåpor ofta krävs för att få stanna kvar. 

Även om producenten väljer att lyfta fram henne som ödmjuk, då vi får se henne visa 

omtanke för både Pontus och de övriga deltagarna, kopplar vi även ihop vissa scener 

producenten väljer att visa med en viss form av desperation från hennes sida.  

Det faktum att Annie blir utröstad bidrar till att vissa normer förstärks medan andra 

normer försvagas. Normen om att ödmjukhet krävs för att få stanna kvar försvagas i och med 

att Annie faktiskt röstas ut, samtidigt som normen om att kvinnor som uppvisar desperation 

bör röstas ut förstärks av samma anledning. Detta eftersom Annie framställs som både 

ödmjuk och desperat.  

 

5.5.3 Linnea, favoriten som åkte hem  

Linnea är den första kvinnan som blev hemskickad från Stefans gård hon är tystlåten 

och tillbakadragen. I programmet får hon inte speciellt mycket kameratid, det kan vara just 

därför som hon framstår som tystlåten och tillbakadragen. Det finns dessutom väldigt få 

lexikala val som övriga deltagare använt sig av för att beskriva Linnea. Först efter valet får vi 

se när Stefan yttrar sig angående vad han anser om Linnea: 

 

- Jag hade ju henne länge som en favorit och hon har verkligen visat vem hon är. Men 

hon var lite annorlunda i verkligheten mot bilden som jag fick i brevet. säger Stefan 

(EIK). (Avsnitt 6, 37.03) 

 

Producenten väljer att visa när Stefan använder begrepp som “favorit” för att beskriva 

Linnea men också att hon var “annorlunda i verkligheten”. Det går inte att utvinna speciellt 

mycket från dessa lexikala val då vi inte vet hur hon framställdes i brevet och därför inte har 

något att jämföra med. Eftersom de få lexikala val vi kan hitta inte genererar speciellt mycket 

för att skaffa oss en uppfattning om Linnea måste vi istället gå på hur hon framställts i bilden 

och hennes egna kommentarer som producenten väljer att lyfta fram. 
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Programmet väljer att lyfta fram ett tillfälle där när vi får se Linnea gå iväg med 

Stefan för att ge honom gåvor. Fin musik spelas i bakgrunden och vi får se dem sätta sig ner 

på en trappa. Linnea har kroppen vänd mot Stefan när hon tar fram gåvorna och ser honom 

djupt in i ögonen då hon pratar om dessa samtidigt som hon ler. Musiken tillsammans med 

blicken och kroppsspråket får henne att framstå som en varm och omtänksam person.  

 

 

Bild 18. Linnea ger gåvor till Stefan. Avsnitt 6, 08.26. 

 

Linnea säger till kameran att hon blir varm i kroppen när hon pratar med Stefan och att hon 

anser att han är jättemysig och har fina ögon. Den sida av Linnea som programmet målar upp 

i denna scen är att hon är omtänksam, en egenskap som i tidigare forskning visat sig vara 

viktig för att vinna mannens kärlek. Under sin tid i programmet visas Linnea enbart upp som 

en ödmjuk och kärleksfull person och hon framställs därför som en värdig kandidat till att 

vinna Stefans hjärta. Trots att Linnea besitter denna egenskap blir hon utröstad vilket gör att 

normen, om att en kvinna inom dating-dokusåpor behöver följa traditionella könsstereotyper 

för att få stanna kvar, till viss del i detta fall inte reproduceras. Samtalet med Stefan, där de 

mest pratar om gåvan till hans son, avslutas med en kram och man får återigen se henne tala 

till kameran: 

 

- Nånting tror jag det finns mellan mig och Stefan. Det tror jag, säger Linnea (EIK). 

(Avsnitt 6, 09.07) 
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Om vi enbart går på det producenten valt att lyfta fram angående vad Linnea anser om 

relationen kan den tyckas vara relativt bra samtidigt som att hennes brist på kameratid gett 

oss hintar om att hon skulle röstas ut. 

Under valet får vi inte se någon vidare förklaring till varför Linnea skickades hem. 

Producenten väljer istället att visa att Linnea är ledsen genom att vi får se henne gråta, det 

framställs i programmet som att hon är ledsen över att hon måste lämna gården. Detta visar 

än en gång den lilla makt som kvinnorna har i programmet, allt de kan göra är att försöka få 

kontakt med mannen, vilket visade sig inte var tillräckligt för Linnea.  

 

 
Bild 19. Linnea i tårar efter valet. Avsnitt 7, 37.30. 

 

5.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att miljön spelar roll i hur könen representeras i 

programmet. Den glamorösa värld där kvinnor klär sig i klackskor och exklusiva klänningar 

som vi ofta får se i dating-dokusåpor återfinns inte i Bonde söker fru. Istället ses det som ett 

hinder att klä sig i glamorös utstyrsel då programmet lägger stor fokus på utomhusmiljöer där 

fysiskt arbete kan förekomma. Alla de sociala aktörerna medverkar vid arbete på gården dock 

är det oftast männen som utför de jobb som involverar maskiner. Enligt vad producenten 

väljer att lyfta fram anses kvinnorna vara de som skall sköta om hushållet. Detta är något vi 

noterar både utifrån deltagarnas kommentarer som valts fram angående detta samt att det 

förekommer scener där kvinnorna sköter om hushållet. Männen får vi enbart se sköta 

hushållsarbete innan kvinnorna kommer till gården, efter detta finner vi inte en enda scen där 

männen bidrar till hushållsarbetet. En viktig iakttagelse vi gjort är att de kommentarer som 
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bidrar till reproduktionen av normer angående könen ofta görs i samband med ett skratt. 

Även om programmet enligt vår analys mestadels reproducerar de normer som är typiska för 

dating-dokusåpor mildras dessa på grund av skratten. Att kommentarerna avslutas med skratt 

leder även till att den som yttrat sig framstår som ambivalent till dating-dokusåpors typiska 

stereotyper och i vissa fall kan det även framstå som att personen ser stereotyperna som 

föråldrade. 

Våra kvinnliga sociala aktörer framställs på olika sätt i programmet. Två av 

kvinnorna, Martina och Annie, framställs dock delvis som desperata, detta när de tar 

initiativet till att ta respektive bonde åt sidan för att förklara varför just de borde få stanna 

kvar. Att detta beteende ses som desperat beror på att det inom dating-dokusåpor ofta är 

mannen som har makten över vilka kvinnor som får stanna kvar. Det enda kvinnan kan göra i 

detta läge är att hoppas på eller försäkra mannen om att det är henne han vill ha kvar. 

Martina, som också är den av kvinnorna på Daniels gård som får mest programtid, framställs 

av de andra deltagarna som en utåtriktad person medan programmet framställer henne som 

egocentrisk. Vi får i olika sekvenser se Martina när där hon påpekar att hon är det bästa valet 

för Daniel samtidigt som hon påpekar att de andra deltagarna inte är lika bra val av olika 

anledningar. Att vi även får se hennes kommentar angående utröstningen stärker denna bild 

av henne som egocentrisk då hon framställs som självsäker, då hon påpekar att anledningen 

till att Daniel röstat ut henne beror på att deras relation blev för bra. Hon framställs alltså 

aldrig som att hon ifrågasätter ifall hon verkligen var det bästa valet. 

Även Annie framställs som en utåtriktad person men också att hon är ödmjuk och 

modig. Det ödmjuka får vi se då Annie visar omtanke för både Pontus och de andra tjejerna, 

vid flera tillfällen benämns hon som kompis av samtliga på gården. Detta tillsammans med 

att vi aldrig får se någon romantisk koppling mellan Pontus och Annie leder till att hon 

snarare framstår som kompismaterial istället för en potentiell partner till Pontus. Pontus kallar 

även Annie för modig, detta är för att vi vid tillfälle får se när hon “ställer Pontus mot 

väggen” genom att förklara för honom att han måste försöka lära känna tjejerna. 

Linnea är den kvinnan som följer de traditionella könsstereotyper som ofta återfinns i 

dating-dokusåpor, då hon visar upp ödmjukhet genom att till exempel ge Stefans son en 

present. Därmed målas hon upp av programmet som en kandidat till att bli Stefans framtida 

fru. Detta är dock inte fallet, Linnea röstas ut trots att hon besitter en viktig egenskap för att 

få stanna kvar i programmet. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att blottlägga eventuella samband mellan dokusåpors 

typiska konstruktion av kvinnlighet och framställningen av de kvinnliga deltagarna som 

röstas ut ur programmet Bonde Söker Fru. Genom analys av materialet kan vi se att Bonde 

söker fru har vissa saker gemensamt med tidigare forskning samt kan bidra till teorier kring 

genus. Vi kan också se att programmet går emot vissa teorier, allt detta behandlar vi här. 

 

6.1 Likheter och skillnader i konstruktioner av kvinnlighet 

Vi kan i tidigare forskning se att ödmjukhet är en egenskap som en kvinna bör ha för 

att öka chansen till att vinna mannens hjärta. I Bonde söker fru har Linnea denna egenskap, 

vilket leder till att det framställs som att hon har chansen att vinna hans hjärta, något som 

dock inte är fallet eftersom Linnea är den första som får lämna gården. Martina däremot 

framställs istället som motsatsen till ödmjuk. Vi kan dock inte veta om detta är anledningen 

till att Martina fick lämna programmet. Det stöd vi får från tidigare forskning är att en kvinna 

som utmanar de traditionella könsstereotyper som är typiska för dokusåpor riskerar att åka ut. 

De som utmanar dessa framstår till exempel som tjatiga, en egenskap vi finner hos Martina 

då hon får mycket kameratid och därför syns och hörs mycket. Då Bonde söker fru både 

förstärker och försvagar normen om att kvinnan bör vara ödmjuk för att vinna mannens hjärta 

anser vi är ett tecken på en utveckling, att genusforskningen har uppmärksammats inom 

denna programgenre. Enligt teorier om dokusåpor anses dokusåpor försöka stimulera begäran 

av ”det riktiga”, att det som syns och hörs ska upplevas som riktigt och trovärdigt. Om Bonde 

söker fru nu har börjat försvaga dessa daterade könsnormer som ofta återfinns inom 

dokusåpor betyder det även att synen på vad som sker i det verkliga livet även förändrats till 

viss del. 

Genom analys av vårt material har vi funnit olika könsstereotyper i Bonde söker fru. 

Mannen målas upp som den starka i och med att han är den som sköter maskinerna, medan 

kvinnan målas upp som den svaga och desperata då det vid upprepade tillfällen framställs att 

hon inte har någon makt. Det är istället mannen som har makten vilket normer visar är fallet i 

många dating-dokusåpor. I och med detta kan vi se likheter mellan framställningen av könen 

i Bonde söker fru och dokusåpors typiska konstruktion av könen. Men detta skapar även 

diskurser om makt, att det ena könet inte bör ha makt över det andra. Någonting som visas 

tydligt då Annie förklarar att det är nyttigt för Pontus att förstå att situationen är tvåsidig och 

att han faktiskt inte kan påverka alla beslut som tas i programmet. 
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Tidigare forskning har också visat att kvinnor som använder sig av sin sexualitet för 

att nå framgång inom dating-dokusåpor inte anses vara värdiga ett giftermål. I Bonde söker 

fru ser vi inte många tendenser till att sexualiteten används för detta ändamål, däremot kan vi 

se att Martina använder fysisk kontakt för att komma närmare Daniel. I programmet får vi se 

henne ta på honom och kramas medan han i sin tur motsätter sig denna närhet. Martinas kram 

kan dock inte ses som överdrivet sexuell och går på så vis inte att koppla helt till tidigare 

forskning som berör kvinnors användande av sin sexualitet. Att Martina söker fysisk kontakt 

kan dock vara ännu ett tecken på det vi tidigare nämnt angående att kvinnan framställs som 

desperat, då detta sker i ett försök av Martina att visa Daniel sitt intresse. Vi får dock inget 

direkt svar på varför Daniel motsätter sig denna närhet. Vi anser att Bonde söker fru gör en 

form av kombination när det gäller normen kring sexuellt användande för att nå framgång 

och normen om den desperata kvinnan. Eftersom det framställs som att hon försöker ta till 

alla knep för att komma närmare Daniel och således styra hans beslut. Detta i sin tur kan ses 

som att Bonde söker fru skapar en diskurs om att kvinnan inte ska ta för sig när det gäller att 

vinna mannens hjärta, då denna taktik fick Martina utröstad. 

Tidigare forskning samt teorier om dating-dokusåpor visar att kvinnan är den som ska 

ge upp sitt liv och flytta in med mannen. Vi har i vår analys sett att denna teori även gäller i 

Bonde söker fru, exempelvis i konversationen mellan Daniel och Martina där han vill att 

kvinnan han väljer ska flytta in hos honom och Martina bekräftar att hon är villig att göra 

detta. I och med det bidrar Bonde söker fru till att kvinnan ska ge upp sitt liv för att leva med 

mannen då Daniel söker en kvinna som är villig att göra just detta. Teorier visar också att 

kvinnan ska ta hand om mannen och leva upp till att vara hemmafru. I Bonde söker fru får vi 

se många tecken på att kvinnan är den som ska sköta hushållet då det både förekommer 

kommentarer angående detta samt att vi får se kvinnorna stå i köket. Det är däremot svårt att i 

varje enskilt fall avgöra om de traditionella könsroller producenten valt att lyfta fram 

verkligen bidrar till reproduktionen av dessa. Detta eftersom det sker i samband med skratt. 

Skratten leder till att det som yttrats inte kan tas på största allvar och mildrar därmed 

personens yttrande angående normen, istället framstår personen som ambivalent till denna. 

Detta kan alltså vara ett tecken på att genusrepresentationerna inom dating-dokusåpor är på 

väg att ändras då det finns tendenser till att de traditionella könsstereotyperna till viss del 

förkastas. 
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6.2 Likheter och skillnader i miljön 

Miljön i Bonde söker fru skiljer sig på många sätt jämfört med den miljö som är 

typisk för dating-dokusåpor. Bonde söker fru utspelar sig inte i en sagolik miljö i det 

avseendet att det finns stora byggnader liknande slott där deltagarna uppmuntras att klä upp 

sig. Programmet utspelar sig istället ute på landsbygden där det enligt vår analys blir mer 

praktiskt att bära arbetskläder snarare än fina klänningar och skor med höga klackar, därför 

konstrueras kvinnlighet också på olika sätt. Detta är någonting som även blir tydligt när det 

gäller vad bönderna letar efter hos en framtida fru, ett exempel är när Stefan påpekar att han 

tycker det är sexig med kvinnor som arbetar och skitar ner sig. En sådan kommentar skulle 

inte passa lika bra om de befann sig i en miljö där skitiga arbeten inte skulle förekomma. 

Detta skapar en diskurs om att det inte bara är kvinnornas yttre som bidrar till att de ses som 

åtråvärda. Någonting annat som visar hur opraktiskt det är att klä sig som kvinnorna ofta gör i 

dating-dokusåpor, är när Annie anländer till gården med klackskor. Då hennes val av skor 

påpekas av en annan deltagare samt att hon själv kommenterar att det kanske inte var det 

bästa valet bidrar till att miljön känns fel för ett par klackskor. 

Enligt vad tidigare forskning beskriver angående de byggnader som dating-dokusåpor 

brukar utspela sig i verkar det röra sig om lyxiga hotell eller herrgårdar. Vardagen blir därför 

mycket mer påtaglig i Bonde söker fru då deltagarna istället bor hemma hos respektive bonde 

och lever efter dennes vardag. Detta gör att kvinnligheten möjligtvis inte kan konstrueras på 

samma sätt. 

Tidigare forskning visar även att kvinnliga deltagare i dating-dokusåpor ofta 

förekommer i scener där deras kroppar exponeras, exempelvis när de badar bubbelpool, då de 

blir objekt för ”den manliga blicken”. Här anser vi att Bonde söker fru inte bidrar till detta då 

liknande scen förekommer på Pontus gård där kameran inte har något direkt fokus på 

kvinnornas kroppar. Det är alltså inte miljön i detta exempel som avgör hur kvinnorna 

representeras utan producenten som avgör vad som ska vara med i bild. I Bonde söker fru har 

producenten valt att lägga fokus på kvinnornas ansikten i dessa scener istället för deras 

kroppar. Även detta kan vara ett tecken på att dating-dokusåpor går mot en ny riktning där 

kvinnor inte längre objektifieras på samma sätt. Istället läggs fokus på att lyfta fram olika 

egenskaper hos deltagarna och de döms snarare efter dessa. 

Det vi kan se är att dokusåpors typiskt glamorösa miljöer där kvinnor delvis visats 

upp lättklädda inte återfinns i Bonde söker fru. Detta visar att miljön i Bonde söker fru inte 

bidrar till representationen av kvinnorna som objekt för den manliga blicken.  
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6.3 Producentens roll 

Hur vi uppfattar personerna i programmet har att göra med vad producenten väljer att 

visa. En anledning till att Martina framstår som en utåtriktad person kan därför bero på att 

producenten valt att ägna henne mycket programtid och då mestadels visa de tillfällen då hon 

tar plats. Även Annie framstår som utåtriktad vilket kan bero på samma anledning, att hon får 

mer kameratid än de andra kvinnorna på Pontus gård. På liknande grunder kan anledningen 

till att Linnea framställs som tillbakadragen vara för att hon får mindre kameratid än de andra 

kvinnorna på Stefans gård. Hur vi tolkar kvinnorna i programmet påverkas alltså till stor del 

av hur producenten väljer att visa dem, om till exempel Linnea hade fått mer kameratid hade 

vi kanske inte tolkat henne som tillbakadragen. Producenten är också den som väljer ut vilka 

samtal och kommentarer som kommer att visas för publiken. Detta bidrar också till hur vi 

uppfattar personerna då det vi hör dem säga kanske inte är hela sanningen.  

 

6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning inom dating-dokusåpor leder inte enbart till en utökad kunskap om 

just dessa utan även om dokusåpor i allmänhet. Vår studie skiljer sig från övriga studier om 

dating-dokusåpor, då vi behandlar ett program som utspelar sig i en annan miljö än den miljö 

som är typisk för denna typ av dokusåpa. Det vore intressant att genomföra en liknande 

studie på en tidigare säsong av Bonde söker fru för att se om resultatet blir detsamma. Det 

skulle även vara intressant att göra en liknande studie på de kvinnor som mannen tillslut 

valde för att se om de förstärker eller försvagar rådande könsrepresentationer. Utöver studier 

om just Bonde söker fru behövs även vidare studier om andra dokusåpor som utspelar sig i 

liknande miljöer. Detta för att vidare kunna kartlägga ifall det mönster vi funnit, att miljön 

påverkar hur könen konstrueras, inte enbart är en tillfällighet. Eftersom vår studie granskar 

hur könen konstrueras i samband med att deltagarna försöker finna kärleken vore det 

intressant att genomföra liknande studier på dokusåpor som inte har detta fokus men som 

utspelar sig i liknande miljöer, såsom Farmen och Bästa bonden. Sådana studier skulle kunna 

generera kunskap om ifall genuskonstruktionerna som sker i dating-dokusåpor är direkt 

kopplade till sökandet efter en partner eller inte. Då vi i vår studie ser tendenser till att 

skratten kan mildra de normer som yttras skulle det vara både intressant och stärkande för vår 

studie att vidare studera publikens åsikter om dessa situationer.  
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