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Den här studien undersöker hur heteronormativitet finns synligt i reality-TV. För att utröna 

hur detta framställs undersöks ett avsnitt av Bonde söker fru och ett av Tro, hopp och kärlek. 

Båda programmen är dejtingprogram som sändes hösten 2016. Studien utgår från 

queerteorin som ifrågasätter heteronormativiteten och hur den utövar makt över de som inte 

lever efter den normen. Metoden för studien är kritisk diskursanalys som används för att 

synliggöra vilka språkliga grepp som används för att konstruera heteronormativiteten och 

även för att synliggöra maktstrukturer. Syftet med studien är att avslöja strukturer som 

konstruerar normativa respektive avvikande kärleksrelationer. 

Studien identifierar fem olika teman som konstrueras kring kärleksförhållandet: Ett komplett 

liv, Den stora kärleken, Livet utan kärleksförhållande, Jag är redo och Det mätbara målet. De 

heteronormativa föreställningarna syns genom att kärleksförhållandet konstrueras som en 

problemlösare, kärleksförhållandet ses som den högst prioriterade relationen i de 

medverkandes liv, singelskapet medför ett utanförskap och en känsla av misslyckande samt 

att målet med kärleksrelationen är en långvarig relation med en önskan om reproduktion. 

Studien antyder också på att det även finns krav på när kärleksförhållandet bör inträffa i 

livet.  
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This study examines how heteronormativity is constructed in reality-TV. The study anylizes 

one episode of Bonde söker fru (the Swedish version of Farmer wants a wife) and one episode 

of the Swedish tv-show Tro, hopp och kärlek (Faith, hope and love). Both of them are dating 

programmes and were broadcasted during the fall of 2016. The study uses the queer 

theoretical framework which is questioning the heteronormativity and how it exercises power 

over the ones not living within the norm. The critical discourse analysis is implemented as 

both a method and theoretical framework. As a method the critical discourse analysis is used 

to show how the language constructs heteronormativity and helps the study to expose power 

structures. The purpose of the study is to expose structures that construct normative and 

abnormative love relationships.  

The study identifies five different themes that contributes to the perception of the love 

relationship: A complete life, The great love, Life without love relationship, I am ready and 

The measurable goal. The heteronormative ideas shows through the construction of the love 

relationship as a problem solver, the love relationship is the most prioritised relationship in 

participant’s lives, being single involves alienation and a feeling of failure as well as the goal 

of the love relationship is a longlasting relationship  with the desire of reproduction. The 

study also indicates that there is requirements on when in life the love relationship should 

occur.  
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1. Inledning 

Genom åren har det sänts en rad olika dejtingprogram på svensk TV med syftet att de 

sökande ska hitta ett kärleksförhållande och även för att underhålla TV-tittarna. exempel på 

dessa är Bonde söker fru, Tro hopp och kärlek, Ensam mamma söker, Gift vid första 

ögonkastet. I denna studie kommer det språkliga innehållet i Bonde söker fru och Tro hopp 

och kärlek analyseras genom en kritisk diskursanalys för att ta reda på om och i så fall hur 

heteronormativitet finns synligt i dessa. 

I samhället finns uppfattningar om hur man bör vara och bete sig för att anses som normal, 

det är detta som är normer. Normer grundar sig i traditioner, kultur och historia och normer 

ser således ut på olika sätt i olika delar av världen. Studien utgår från ett queerteoretiskt 

perspektiv där man ifrågasätter heteronormen. Heteronormen innefattar alla förväntningar 

som det finns på en person i ett heteronormativt samhälle. 

Målet med studien är genom att analysera reality-TV kunna tydliggöra vilka normer som görs 

synliga och hur. Genom vår studie vill vi peka på de maktstrukturer som finns i samhället 

genom normer. 
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2. Bakgrund 

2.1. Mediernas roll 

Medias betydelse i en demokrati har från begynnelsen varit stor. Medborgaren ska bruka 

media som en informationskanal för att kunna ta lämpliga och grundade beslut i den 

demokratiska processen. Med tanke på medias viktiga roll har forskningen länge varit 

intresserad av hur effekterna av media ser ut, både på politisk, social och individuell nivå. Det 

finns en mängd teorier om hur förhållandet mellan media och samhälle ser ut och huruvida 

media speglar eller konstruerar en bild av verkligheten. Media har till exempel länge blivit 

anklagade för att reproducera konservativa stereotyper angående manligt och kvinnligt 

beteende där producenter hävdat att detta är ett speglande av samhället medan andra 

debattörer ansett media vara en del i skapandet och fortlevandet av dessa konservativa 

tankar om beteende. Det är en ständig debatt mellan vad som kom först, kulturens ideologi 

eller medias ideologi. Oavsett visas medias ideologi genom att inkludera och exkludera. 

Genom att ständigt reproducera en konservativ bild av manligt och kvinnligt beteende visar 

detta bara på en liten del av en verkligheten. Media har i teorin makten att genom 

upprepning och begränsning av medieinnehåll producera en ideologi som kan komma att 

påverka på individuell nivå och på så sätt även socialt och politiskt (Croteau, Hoynes & 

Milan, 2012). 

2.2. Kommersiell TV och public service 

Sveriges medielandskap präglas idag av ett balansförhållande mellan politiska och 

ekonomiska aktörer. Sveriges tidiga utveckling av pressfrihet och dess tradition av en stark 

välfärdsstat har gjort att mediesystemet länge reglerats av staten genom lagstiftningar och 

andra stödformer för att bidra till ett demokratiskt medieutbud som ska ge plats för en 

varierad opinionsbildning. År 1989 fick TV4 tillåtelse att som första kommersiella kanal börja 

sända i marknätet vilket banade vägen för kommersialiseringen av TV-landskapet i Sverige. 

Detta har lett till att ekonomiska drivkrafter styr många kanaler i Sverige idag 

(Medieutredningen, 2016). 

2.2.1. SVT och public service 

Den långa traditionen av den politiska påverkan på den svenska televisionen gjorde att det 

länge var monopol i det svenska mediesystemet. Sveriges första TV-kanal var TV1 (nu SVT1) 

och verkade under ett public service uppdrag vilket det gör än idag (Medieutredningen, 

2016). Public service verkar i uppdrag av allmänheten och finansieras genom att alla svenska 

hushåll med en TV-mottagare betalar en radio- och TV-avgift. SVT får inte göra reklam 
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sponsras eller produktplacera i sitt innehåll. Public service-uppdraget för också med sig krav 

på mångfald i både utbud, produktionsformer och i representationen av förhållanden i hela 

Sverige. De ska framförallt framföra ett opartiskt och objektiv innehåll. SVT har också till 

uppdrag att se till målgrupperna: barn och unga, personer med funktionsvariation och 

minoritetsspråkgrupper (Myndigheten för press, radio och tv, 2015). 

2.2.2. TV4 och kommersiell TV 

TV4 var den första kanalen i det svenska TV-utbudet som fick börja sända i marknätet 

tillsammans med SVT. Den var också den första marksända TV-kanalen som fick lov till att 

sända reklam. Reklamen var först mycket reglerad men har kommit att luckras upp med 

tiden (Medieutredningen, 2016). 

TV4 är en kommersiell kanal som finansieras med hjälp av annonsörer, sponsring och 

abonnemangsintäkter (TV4-Gruppen, 2017b). Annonsörerna köper plats i reklamavbrott som 

är olika attraktiva under olika program och sändningstider. Denna typ av kanal är beroende 

av att ha attraktiva annonsplatser för att kunna sälja platserna så att kanalens ekonomi går 

runt och på så sätt kan fortsätta sända. Därmed är TV4 beroende av att tittarsiffrorna på 

deras program är höga så att annonserna får så stor spridning som möjligt, och 

annonsplatserna blir så attraktiva som möjligt. De kommersiella kanalerna har inte samma 

public service-ansvar och har blivit kritiserade för att sända ytligt innehåll med endast fokus 

på underhållning som gjort publiken till konsumenter (Medieutredningen, 2016). TV4 

beskriver sig själva som en maktfaktor med stort ansvar som jobbar för demokrati och 

yttrandefrihet. De har en lång tradition av att arbeta med nollrasism för att visa på att de tar 

samhällsansvar och inser vikten av deras maktposition (TV4-gruppen, 2017a). 

Den årliga SOM-undersökningen (Weibull, 2013) från år 2012 visade på att SVT ses som den 

mest tillförlitliga kanalen i det svenska TV-utbudet medan TV4 ses som den mest tillförlitliga 

av alla kommersiella TV-kanaler. Undersökningen tyder på att de båda kanalerna har en 

stark plats i TV-landskapet och ett stort förtroende hos publiken (ibid).  

2.3. Reality-TV 

Det första programmet som klassades under termen reality-TV var programmet The Real 

World som filmade ungdomars vistelse i en lägenhet i New York i underhållningssyfte. 

Programmet hade premiär 1992 och sändes på TV-kanalen MTV men sågs då som en annan 

form av såpopera eftersom termen reality-TV ännu inte var känd (NE, 2017). 

Egentligen har genren rötter från televisionens början eftersom konceptet handlar om att 

amatörer (som inte har någon form av skådespelarutbildning) stod för underhållningen (UR, 

2012).  
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Reality-TV är ett brett och svårdefinierat fenomen som redan från starten hade en mängd 

olika termer som senare fick namnet reality-TV. Det har kallats både infotainment och 

factual entertainment just på grund av mixen av att dokumentera en påstådd verklighet som 

samtidigt ska verka underhållande (Hill, 2015). 

I Sverige har termen för reality-TV översatts till begreppet dokumentärsåpa eller förkortat 

dokusåpa. Den första riktig stora reality-programmet i Sverige var Expedition: Robinson 

(Survivor) som Sverige var först med att sända år 1997. Programmet var en blandning mellan 

de då kända genrerna; underhållning, dokumentär och såpopera vilket redan där var början 

på en ny genre. Det som också bidrog till reality-TVs uppbyggnad som genre var de olika 

elementen i Robinson. Tävlingselementen, utröstningen och intervjuklipp har blivit mycket 

populära programsegment i TV överlag och som syns i både Tro, hopp och kärlek och Bonde 

söker fru (se kapitel 2.4 och 2.5). SVT som sände Robinson fick mycket kritik för just 

utröstningen av personer i programmet som fick media att kalla det fascist-TV vilket visar på 

de starka reaktionerna som fanns angående reality-TV och som än idag är synliga. Robinson 

blev senare ett av Sveriges populäraste TV-program och sändes i fem år fram till år 2002. 

Robinson var bland de första programmen som var med och satte stämpeln för dagens 

reality-TV som sedan har utvecklats till många olika format och tillämpats i många olika 

kontexter (UR, 2012). Dejtingformatet är en av dessa kontexter.  

2.4. Bonde söker fru 

Bonde söker fru är baserat på Fremantle Medias brittiska originalproduktion Farmer wants a 

wife. Enligt Fremantle Media själva är konceptet Farmer wants a wife världens främsta 

datingprogram. Det finns 31 olika versioner runt om i världen (Fremantle Media, u.å.). Den 

svenska versionen av programmet produceras av Fremantle Media Sverige (Kristallen, u.å.). 

Första säsongen av Bonde söker fru sändes 2006 (TV4, 2010). Under hösten 2016 sändes den 

elfte säsongen, alla säsonger har sänts på TV4 (TV4, 2016b). Programmet har blivit ett 

populärt program med höga tittarsiffror, under månaderna det sändes under hösten 2016 var 

det med bland de tio mest sedda programmen (Mediamätning i Skandinavien AB, u.å.). 

Bonde söker fru blev nominerat till det svenska TV-priset Kristallen 2016 i kategorin Årets 

Dokusåpa (Kristallen, u.å.). Det första avsnittet för säsongen 2016 var ett castingavsnitt. I 

avsnittet åker programledaren Linda Lindorff hem till alla de nio bönder som produktionen 

valt ut. På gårdarna visar bönderna upp hur de bor och de berättar om hur de lever och vad 

de söker efter i en relation. Detta avsnitt sändes 11 april och efter detta har tittarna chans att 

skicka in brev till den bonde de önskar träffa. Bönderna får sedan läsa dessa brev och välja ut 

tio brevskrivare var som de vill träffa. Resten av säsongen består av 12 avsnitt där fyra av de 

nio bönderna är utvalda att vara med i TV. Programmet har ett tävlingsupplägg där bonden 

väljer en person som tvingas åka hem varje gång programledaren Linda Lindorff kommer på 
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besök till gården. Under programmets gång har bonden både gruppdejter och personliga 

dejter med alla deltagarna. Avsnitten är inspelade på sommaren, säsongen avslutas med att 

Linda Lindorff åker tillbaka till bönderna under hösten och pratar om hur det har gått med 

kärleken. De bönder som inte blir utvalda att vara med i TV har för första gången i år fått en 

egen webb-serie där de filmat sig själva när de dejtat (TV4, 2016a). I det sista avsnittet står en 

ensam brevskrivare kvar som får åka på en resa tillsammans med bonden. Detta är det som 

ses som vinsten i programmet. Denna säsong består av bönderna av både män och kvinnor, 

de är i blandade åldrar, några av dem har erfarenhet av tidigare förhållanden och några av 

dem har barn från tidigare förhållanden. I castingavsnittet nämner ingen av bönderna sin 

sexuella läggning men det framgår tydligt att alla söker en partner av motsatt kön. Tidigare 

säsonger har personer med andra sexualiteter än heterosexualitet varit representerat (TV4, 

2009). 

2.5. Tro, hopp och kärlek 

Tro, hopp och kärlek är producerat av Jarowskij för Sveriges Television (Jarowskij, u.å.). 

Första säsongen sändes år 2015 i SVT1 och programledare för serien är Mark Levengood 

(SVT, 2015). Programmet går ut på att präster, pastorer och diakoner söker efter kärleken. I 

det första avsnittet presenteras prästerna, diakonerna och pastorerna och därefter får tittarna 

skicka in brev. Prästerna, diakonerna och pastorerna får sen själva välja hur många av 

brevskrivarna de vill träffa och de slutar att dejta brevskrivarna när de själva vill. Det finns 

inget tävlingsupplägg som i Bonde söker fru. I andra säsongen, som sändes 2016, är 

deltagarna två kvinnliga präster, en manlig diakon och en manlig pastor (SVT, 2016). Ingen 

av dem nämner vilken sexuell läggning de har men i avsnitt 1 framgår det att de bara valt 

personer att dejta som är av motsatt kön.   

2.6. Tvåsamhetstradition 

Andersson (2011) har tittat på hur äktenskapet utvecklats och vilka normer det finns kring 

det genom att titta på statliga utredningar mellan 1909-2009. Äktenskap är i Sverige bara 

tillåtet mellan två personer och det var först 2009 som samkönade par kunde ingå äktenskap. 

Detta skapar en norm kring relationer som i första hand monogama och även heterosexuella. 

Äktenskapet fungerar som en hierarki i vårt samhälle och äktenskapet definierar vilka 

relationer som samhället ser som accepterade genom att även ha skyddsnät som bara 

skyddar denna specifika typ av relation vilket ger vissa typer av familjer privilegier då de lever 

upp till normen som finns i samhället. Utöver lagar kring äktenskap har under 1900-talet 

sambolagar och partnerskapslagar även införts för att kunna “reglera” andra relationer än 

just det heterosexuella äktenskapet. Samboregleringen gäller, till skillnad från äktenskapet, 

utan att man har valt att ingå ett avtal. Äktenskapet kräver ett aktivt val och en ceremoni. När 
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undersökningar gjordes inför att införa samboregleringen visade de på att par levde 

tillsammans med ambitionen om att så småningom gifta sig. Samboregleringen gäller dock 

bara intima relationer och förslag har funnits på att kunna omfatta även andra typer av 

relationer men har avfärdats vilket visar på en stark gränsdragning mellan intima relationer i 

form av samboskap och äktenskap jämfört med andra typer av relationer som är icke-intima 

eller icke-sexuella. Att äktenskap fram till år 2009 bara var tillåtet mellan olikkönade par 

visar på en stark heteronormativitet som finns i samhället. Trots att äktenskap nu får ingås 

även av samkönade par menar studien på att det finns starka tendenser för 

heteronormativtet i svenska lagar genom att till exempel mannen automatiskt blir far till ett 

barn som föds inom ett äktenskap men en kvinna i lesbiskt äktenskap inte blir medföräldrer 

automatiskt. Även om heterosexualiteten på ett sätt blivit mindre viktig i och med införandet 

av samkönade äktenskap är fortfarande den svenska lagen bara till för förhållanden mellan 

två personer i en kärleksrelation (Andersson, 2011). 
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3. Teori 

3.1. Kritisk diskursanalys (CDA) 

I denna studie använder vi oss av den kritiska diskursanalysen, CDA (critical discourse 

analysis) som i grunden är både en teori och en metod. Teorin har en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt vilket innebär att människan uppfattar fenomen och företeelser som är 

beroende av tid och plats. Inom CDA har språket en central roll i hur människan tolkar och 

kategoriserar sin verklighet och på så sätt får en konsekvens för individen. På samma sätt 

som språket kan påverka individen så kan också samhället och världen påverka språket 

(Ahrne & Svensson, 2015). CDA ser språket som en social praktik som både konstruerar 

och/eller konstrueras av vår verklighet (Machin & Mayr, 2012). 

CDA är en ung teori som som innefattar en mängd olika perspektiv. Däremot finns det några 

grundläggande gemensamma antaganden inom teorin som de flesta perspektiven innefattar. 

CDA har sina rötter i den kritiska lingvistiken (critical linguistics) som uppmärksammar hur 

språkliga resurser kan verka som ideologiska verktyg i en text genom att ge mer eller mindre, 

eller totalt utesluta utrymme till vissa personer och händelser och på så sätt kunna urskilja 

hur olika språkliga val påverkar textens budskap och avslöjar bakomliggande ideologier som 

verkar maktutövande genom diskurser. CDA utvecklades för att vidare undersöka kopplingen 

mellan språk, makt och ideologi där Norman Faircloughs arbete är framträdande (Machin & 

Mayr, 2012).  

Text och språk kan upprätthålla och/eller förändra rådande ideologier som påverkar 

människan och hennes handlingar och sociala relationer samt påverkar den materialistiska 

världen. CDA grundar sig i sociala problem som kan identifieras med hjälp av att analysera 

språket för att kunna blottlägga maktstrukturer och ideologier och på så sätt ta det upp till 

ytan och göra det mer tillgängligt för förändring (Fairclough, 2003).   

Inom CDA innebär begreppet ideologier inte nödvändigtvis politiska ideologier utan breddar 

begreppet och ser ideologier som olika representationer av världen (Fairclough, 2003). 

Fairclough (2003) beskriver dessa ideologier som bidragande orsaker till etablerandet, 

upprätthållandet och förändringen av makt, dominans och exploatering.  

Diskurser är ett väsentligt begrepp inom CDA som många forskare har olika definitioner av. 

Fairclough beskriver diskurser som användningen av språk (skrift och tal) som en social 

praktik. Ett specifikt diskursivt event är ömsesidigt beroende av den omgivande situationen, 

institutionen och sociala strukturen. Med andra ord är diskurser olika praktiker i hur 

människor kommunicerar och det som runt omkring påverkar hur kommunikationen 

utformas (Bergström & Boréus, 2012).  
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Genom att studien utgår ifrån CDA som både teori och metod är förhoppningen att kunna 

utläsa ideologier och maktstrukturer som kan verka skadliga eller hämmande för grupper i 

samhället som inte faller innanför de heteronormativa praktikerna som nedan förklaras (se 

kapitel 3.2.1).   

3.2. Queerteori 

Queer är en normkritisk teori som kritiserar normer kring sexualitet och sexuell läggning. 

Centralt inom queerteorin är att undersöka hur normer fungerar, vilka normer som finns och 

hur de bekräftas och upprätthålls. Queer är motståndsrörelse mot heteronormativitet och 

även ett ifrågasättande av heteronormativiteten (heteronormativitet förklaras mer i kapitel 

3.2.1). Inom queerteorin är det centralt att undersöka vad som anses som det normala och 

vad som ses som det avvikande vilket gör normalitet till ett viktigt begrepp inom queerteorin 

(Ambjörnsson, 2006).  

Normer är en form av maktutövning där vi själva anpassar oss efter normer för att vi tänker 

oss, upplever eller har en uppfattning om att vi blir gladare och att livet fungerar bättre om vi 

uppfattas som normala, alltså att vi följer normen. Queer är samhällsrelevant som teori då 

den uppmärksammar en rad förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet, 

och makt. Queerteori riktar fokus mot att ifrågasätta det påstått normala istället för att 

ifrågasätta det avvikande. Istället för att likställa olika sexuella läggningar uppmanar queer 

att tänka bortom dessa uppdelningar och ifrågasätta antaganden kring vad som anses som 

normalt och onormalt inom sexualitet för människor. Queerteori är ett ifrågasättande av det 

som i samhället tas för givet vad gäller genus, sexualitet eller annan form av normalitet. 

Queer kan ofta ses som ett svårdefinierat begrepp då det är ett vitt begrepp men enligt 

Ambjörnsson (2006) finns det en poäng med det. Hon menar på att grunden i queerteori 

alltid är ett ifrågasättande av det som ses som normalt och queers uppgift är att röra om 

(Ambjörnsson, 2006).  

Ett stort fokus inom queerteorin är att undersöka uppdelningen för vad som ses som normalt 

och inte, alltså vad som är normativt och inte. Genom att människor hela tiden klassificeras 

efter vad som är normalt och inte, vad som avviker och vad som är normalt innebär det att 

vissa människor ses som mer önskvärda än andra. Människor placeras i fack och utefter det 

kategoriseras de av omgivningen som normala eller avvikande. En av queerteroins 

utgångspunkter är att normalisering också är kopplat till makt, alltså att normer är en form 

av maktutövning. Maktutövning finns överallt i samhället, till exempel genom att man utgår 

från att någon lever med en person av motsatt kön. Michel Foucault är en stor 

inspirationskälla till queerteorin då han likt queerteorin undersöker hur makt fungerar för att 

man ska förstå sanning och kunskap (Ambjörnsson, 2006). 



9 
 

3.2.1. Heteronormativitet 

Inom queerterorin har det kritiska fokuset mest varit riktat mot andra sexualiteter än just 

heterosexualiteten och det finns inte mycket skrivet om heterosexualitet som konstruktion. 

Anledningen till att detta inte gjorts är att den tas för given och att den genomsnittligt ses 

som “vanlig”. Rosenberg (2012) ifrågasätter varför något som anses som ett vanligt fenomen 

inte skulle behöva problematiseras och analyseras, och att det är troligare att det inte har 

problematiseras då det finns rådande maktstrukturer som legitimiserar heterosexualieten 

(Rosenberg, 2012). 

Richard Dyer (refererad i Rosenberg, 2012) menar att de som är heterosexuella inte har 

någon anledning eller intresse av att kritisera de heteronormativa normer som finns eftersom 

de privilegieras genom att den finns, både av den och inom den. En förutsättning för 

skapandet av en idealiserad och obligatorisk heterosexualitet är den negativa definitionen av 

homosexualitet. Homosexualitet ses som en avvikelse vilket grundar sig i historien och 

genom att den har setts (och på andra ställen fortfarande ses) som både en kriminell 

handling och/eller är klassad som en sjukdom. För att något ska kunna ses som en 

norm/normalt kräver det att det finns andra som anses vara onormala. Begreppet 

heteronormativitet är bredare än att bara handla om den sexuella läggningen och handlar 

även om att heterosexualiteten ska följa vissa förutbestämda mönster (Rosenberg, 2012). 

Inom queerteorin finns ett stort fokus på maktstrukturer i samhället och här utgår man ifrån 

att heterosexualitet är, likt andra former av organisering i samhället, kulturellt, socialt och 

historiskt skapat. Det innebär att heterosexualitet inte tas för given utan man undersöker hur 

den skapas, upprätthålls och fungerar, det är detta som betecknas som heteronormativitet. 

Inom queerteorin problematiserar man heterosexualiteten som norm och hur det kommer 

sig att det är den mest eftertraktade levnadsformen av samlevnad. Teorin problematiserar 

också hur heterosexualiteten kontinuerligt upprätthålls på olika sätt, var normen kommer 

ifrån och vad den får för konsekvenser. Inom queerteori är som sagt det centrala att kritiskt 

granska normer kring sexualitet, genus och sexuell identitet, hur dessa normer upprätthålls, 

ifrågasätts och skapar hierarkier. Heteronormativitet används för att synliggöra de normer vi 

lever med i dagens västerländska samhälle som lyfter fram en viss typ av heterosexualitet 

som den mest eftersträvansvärda formen av samliv. Eftersom normer utvecklas och 

förändras hela tiden så är de normer som gäller i Sverige nu kanske inte samma som det 

kommer vara i framtiden (Ambjörnsson, 2006).  

Heteronormativitet handlar också om att man ska vara män och kvinnor inom vissa 

normativa ramar, alltså att det finns normer angående hur en man respektive kvinna ska 

vara, agera, existera. Heteronormativitet innefattar alltså inte enbart kön och sexualitet utan 
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är ett bredare begrepp där man även förväntas leva på ett visst sätt och enligt en viss livslinje. 

Detta innebär att man kan leva som heterosexuell men ändå inte leva heteronormativt genom 

att till exempel välja att leva utan partner, välja att inte skaffa barn, eller kanske vara äldre 

men fortfarande inte vilja “slå sig ner” eller “stadga sig” utan hellre vilja festa (Ambjörnsson, 

2006).  

Vi kan alltså sluta oss till att den person som lever enligt ett heteronormativt 

livsmanus, det vill säga som förälskar sig i rätt person vid rätt tidpunkt i livet, 

stadgar sig med denna person och så småningom skaffar ett lagom antal barn, har 

större möjlighet att bli tagen på allvar än en person som låter bli. Att leva på tvärs 

med det heteronormativa livsmanuset tycks lätt tolkas som att man helt enkelt inte 

blivit riktigt vuxen. (Ambjörnsson & Bromseth, 2010, s. 207) 

Halberstam är en framstående forskare inom genusforskning med fokus på feministisk teori, 

kulturella studier och queerstudier (USC University of Southern California, u.å.). Han har 

undersökt hur normer också finns i hur vi väljer att leva våra liv genom en normativ tidslinje. 

Till exempel är det västerländska samhället uppbyggt utifrån att människan ska skaffa barn, 

gifta sig och leva i tvåsamhet (monogamt kärleksförhållande) och sedan gå i pension. 

Halberstam tittade på den normativa tidslinje av livet som han kallar livsschema (life 

schedule) för att kunna analysera de som valt att gå utanför detta livsschema. Han 

fokuserade på transpersoner och deras sammanhang och livsval, och hur dessa val av livsstil 

representerades som avvikande från normen och vad konsekvensen av det blev. Halberstam 

menar att dessa livsscheman konstrueras genom vad som förväntas av oss i samhället för att 

passa in i normen. Efter en intervju med filosofen och teoretikern Foucault tillägger även 

Halberstam att hans undersökning om transpersonerna som valt annorlunda livsscheman 

inte bara handlade om genus och sexualitet som avvikande från det normativa livsschemat 

utan de hade också ett annorlunda sätt att organisera sina liv och relationer (Ambjörnsson & 

Jönsson, 2010).  

Halberstam (refererad i Ambjörnsson & Jönsson, 2010) menar med livsschemat att 

människan väljer vissa levnadsmanualer för att förstå, se mening i och orientera sig i 

verkligheten. Levnadsmanualerna är recept på vår samtids föreställningar om hur ett lyckat 

liv bör levas. Till exempel förväntas det av många av oss att vi ska vara barn, komma i 

puberteten, få den första förälskelsen, utbilda oss, få ett arbete som kräver högre utbildning, 

gifta oss, skaffa barn, pensionera oss och så vidare (Ambjörnsson & Jönsson, 2010).    

Ett annan bidragande faktor i detta livsschema är begreppet timing som handlar om att det 

inte bara finns förväntningar om livshändelser utan också förväntningar på när i livet dessa 

bör inträffa (Dinshaw et al., 2007). 
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Det samhälle vi lever i är till stor del uppbyggt av att man ska leva heteronormativt genom 

exempelvis lagar och regler. Genom att samhället är uppbyggt på ett visst sätt gör det att 

andra relationer och handlingar inte ses som det primära utan att det är det heteronormativa 

livet som framstår som det mest åtråvärda sättet att leva på. Det finns också en hierarki att 

leva inom heteronormativiteten, att leva med en person av motsatt kön betraktas som mer 

naturligt och högre i hierarki än att leva på ett annat sätt. Istället för att undersöka 

heteronormativiteten som sexuell läggning används begreppet för att undersöka normerna 

kring det och inte sexualiteten i sig (Ambjörnsson, 2006). 

Begreppet heteronormativitet som kommer att användas i denna studie är grundat i den teori 

som redogjorts för ovan och är inte kopplad till en specifik sexualitet utan kan kopplas till alla 

sexualiteter. Begreppet används för att kunna belysa hur samhället är uppbyggt på ett visst 

sätt där ett specifikt sätt ses som fördelaktigt att leva efter för att passa in i normen (oavsett 

sexualitet). Det är denna heteronormativitet som studien kommer att fokusera på. 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Reality-TV 

Hill (2015) argumenterar för hur reality-TV bör ses som populärkultur inte bara på grund av 

dess stora publik men också för att många reality-TVprogram cirkulerar i vardagliga samtal 

som diskussionsämne. Wyatt och Bunton (2012) poängterar vikten av att ta populärkultur på 

allvar trots att den ofta ses som “fulkultur” med ett lägre kulturellt värde och på så sätt ofta 

har negligerats betydelse. De poängterar att det etiska ansvaret ligger hos producenterna och 

menar på att det bidrar till hur tittarna formar, sätter mening och förstår sin verklighet 

(Wyatt & Bunton, 2012). 

Hill (2015) fokuserar på studier gjorda på reality-TVs publik vilket ofta är en förbisedd del 

inom forskningen. Trots att reality-TV kan leda till många diskussioner i det vardagliga livet 

så framkommer det i hennes forskning att reality-TV har blivit en guilty pleasure som tittaren 

gärna inte erkänner att hen tittar på grund av det låga kulturella värdet (Hill, 2015).  

Hill (2015) beskriver att reality-TV lyckats utveckla ett stort engagemang hos dess publik och 

att det bland annat visar sig genom att reality-TV påverkat även andra industrier än sin egen. 

Genom att spela in reality-TV utomlands har olika program haft en stor påverkan på turism. 

Programmet Bachelorette spelades in på Fiji-öarna vilket fick turismen att öka enormt. 

Företag på ön följde trenden och anammade konceptet med Bachelorette genom att anpassa 

turistaktiviteter efter programmet, så som båtresor för singlar med programmets tema. Detta 

kan visa på engagemanget reality-TV skapar hos tittaren och visar också på att genren har en 

stor påverkan på publiken (Hill, 2015).  Hill (2015) menar också att det inte finns en 

sammanhängande målgrupp för reality-TV som genre då den är så bred och flexibel utan 

publiken tycks vara stor men hela tiden skiftande i nivå av engagemang och åsikt. 

Det finns mycket forskning kring realityserier på TV som menar på att termen reality-TV är 

missvisande eftersom den anspelar på att verkligheten bör vara en stark komponent i genren 

då namnet betyder just verklighetstelevision. Forskning visar på att mycket av innehållet är 

regisserat och förutbestämt genom manus och val av redigering och därför förmedlar en 

regisserad bild av verkligheten (Hill, 2015) (Mast, 2016) (Wyatt & Bunton, 2012). Mast 

(2016) tillsammans med Hill (2015) argumenterar för att reality-TV har varit en bidragande 

faktor i att förändra begreppen autentisk (authentic) och verklig (real). De visar i deras 

forskning att media som refererar till “verkligheten” eller är “baserade på verkliga händelser” 

inte längre uppfattas som en sanningsenlig och dokumentär bild  av verkligheten (Mast, 

2016) (Hill, 2015).  
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Mast (2016) har intervjuat producenter av reality-TV för att kunna utläsa deras syn på hur 

verklig reality-TV egentligen är. Hans studie visar på att producenternas inte värdesätter 

realismen eller det dokumentära inom genren utan snarare värdesätter underhållningen i 

det. Främst handlar det om en vinkling i att det är “vanliga” människor sätts i extraordinära 

situationer och det är den känslomässiga resan och spontana reaktionerna från dem som är 

det som är intressant. Studien visar på att produktionen bakom reality-TV har en större roll 

än så och tar initiativ till att regissera även samtal och uttalanden. De har framförallt 

påverkan i redigeringen av det inspelade materialet genom valen av klipp och makten över 

situationen människorna i programmen de sätts i (ibid). 

4.2. Heteronormativitet 

Norberg (2009) intervjuade homosexuella par om deras kärleksrelation med fokus på hur de 

beskriver och upplever sin vardag. I Sverige idag finns det en öppenhet kring andra sexuella 

läggningar än den heterosexuella men det finns samtidigt ett bristande erkännande av icke-

heterosexuella familje- och parpraktiker, alltså familjer och par som inte följer 

heteronormens levnadssätt. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna handlade om 

uppdelning av hushållsarbete, beslutsfattande, konflikthantering, intimitet och vilken social 

kontext paren lever i. Intervjuerna beskrev deras förhållande och vardagsliv i en 

heteronormativ diskurs. De upplevde också att de i deras vardagsliv konfronterades med 

heteronormativiteten som påverkar deras relation. Exempel på detta kunde vara hur de 

upplevde att de inte blev tagna lika mycket på allvar i deras relation så som heterosexuella 

par blir. De intervjuade fick också prata om hur de utmanar heteronormativa föreställningar 

om tvåsamhet till exempel gällande giftermål och reproduktion och hur tvåsamheten 

konstrueras. De fick även berätta om det fanns någon strävan efter ett erkännande av 

förhållandet i heterosexuella mått, och isåfall hur detta kommer till uttryck, samt hur 

heteronormativiteten påverkar dem och ger dem konsekvenser i mötet med familj, vänner 

och bekanta (Norberg, 2009).  

Den heteronormativa familjen ses i Sverige som etnisk svensk heterosexuell och med barn. 

Tidigare forskning visar på att den heterosexuella kärnfamiljen följer snävare mallar än den 

bi-och homosexuella kärnfamiljen. Normalisering av heterosexualiteten sker kontinuerligt 

genom vardagliga handlingar, lagar och strukturer vilket gör att heterosexualiteten 

upprätthålls som norm. Det framkommer att heterosexuella parrelationer innehar en 

priviligierad position i samhället, alltså stöter på få fördomar och/eller hinder kopplade 

specifikt till deras sexualitet. Genom att utmana den heteronormativitet som finns och hur 

den konstrueras utmanas även det privilegiet som redan finns för dem som följer normer. 

När de homosexuella paren berättar om sin parrelation gör de det utifrån heteronormativa 

villkor och studien visar också att deras relation ofta blir definierad utifrån heternormativa 
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ramar. Den visade också att de är befriade från normer som finns i den heterosexuella 

tvåsamheten. Genom att de står utanför normen upplever paren också att de inte behöver 

leva efter vad som förväntas i den heterosexuella samlevnadsformen. Trots det visar studien 

på att paren ändå eftersträvar äktenskap och föräldraskap. Studien visar också hur 

parrelationen fungerar som ett skydd mot vardagsdiskriminering, genom att det värderas 

högre att ha en kärlekspartner än att inte ha det. Deras relation utsätts för heteronormativt 

bemötande och paren utvecklar strategier för att hantera det (Norberg, 2009). 

Norberg (2009) menar att det finns en norm i det västerländska samhället att leva i 

tvåsamhet och att det är den som gör relationer meningsfulla för en vuxen person. Vuxna 

förväntas leva i tvåsamhet med en person av motsatt kön och det förväntas också att man är i 

samma ålder. Detta hör också ihop med att monogami är en norm vilket ses som en kontroll 

från mannen över kvinnan och hennes sexualitet och deras avkomma. Studien visar i enighet 

med tidigare studier att samkönade par ofta har en kritisk inställning till den tvåsamhet som 

ses som norm i västvärlden. Detta på grund av att det finns en ojämlikhet som är tydlig i den 

heterosexuella tvåsamheten och även att de samkönade paren i studien har en negativ 

inställning till monogami som norm (Norberg, 2009). 

Andersson (2011) har tittat på hur äktenskapet utvecklats och vilka normer det finns kring 

det genom att titta på statliga utredningar mellan åren 1909-2009. Även om livslånga 

förhållanden inte är lika förutsatta i vårt samhälle längre är fortfarande tvåsamheten något 

som förutsätts i de statliga utredningarna. I studien identifieras en tendens att värna om 

äktenskapet men det går inte att utläsa varför detta är viktigt. Som nämndes i kapitel 2.6 

finns även samboregleringen. Både äktenskapet och samboregleringen innefattar ett juridiskt 

skydd men studien visar också att det finns en tydlig skillnad mellan hur man ser på 

kärleksrelationer som unika och känslobaserade till skillnad från andra typer av relationer. I 

detta inkluderas också reproduktionen i intima relationer som värderas högt. Tvåsamheten 

visar sig höra samman med reproduktion och i detta är det viktigaste att de två framställs 

som potentiella föräldrar snarare än att vanliga medborgare. Äktenskap bygger på potentiell 

reproduktion. Slutsatsen i studien är att äktenskapet upprätthålls på grund av den osäkerhet 

som finns kring vad som skulle hända om alla relationer värderades lika högt och reglerades 

av staten (Andersson, 2011). 

Nordin (2007) har undersökt medelålders män som lever ensamma i Norrlands glesbygd och 

hur den normativa manliga heterosexualiteten ser ut. Dessa män har en stark strävan efter 

att hitta en kvinna att leva med men har svårt att hitta någon i närområdet och åker därför 

till St Petersburg i Ryssland för att träffa prostituerade kvinnor. Studien visar på hur 

heterosexualitet konstrueras genom mannens relation till en kvinna. Studien handlar också 

om normen och strävan efter att leva i ett heteropar för att passa in i normen och vem som 
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har “rätt” att uppleva kärleken. Heterosexualitet måste levas på ett visst sätt för att uppfattas 

av omgivningen som rätt och riktigt heterosexuell. Studien visar att den ideale mannen, alltså 

att vara heterosexuell och leva i ett kärleksförhållande, skapas genom de normer som finns i 

samhället som de här männen i studien inte kan leva upp till då de lever ensamma (Nordin, 

2007).  

Nordin (2007) undersöker också hur den romantiska kärleken ska se ut på ett visst sätt, vem 

som har “rätt” att uppleva den och vilka konsekvenser det kan ge för den som inte upplever 

det. Detta kan ses som kärnan i den normativa heterosexualiteten. De män som var med i 

studien ville undvika ensamhet och det sociala utanförskap som detta förde med sig, de 

försökte bli riktiga män genom att leva upp till normen om manlig heterosexualitet, som 

definieras av att finna en kvinnliga kärlekspartner. Problemet för männen var att det 

kontaktade “fel” typ av kvinnor på “fel” sätt. Männen kontaktade alltså kvinnor i andra länder 

genom internet, vilket gjorde att de trots en kvinna i sitt liv ändå inte nådde upp till den 

heterosexuella normen. Detta gav konsekvenser för hur männen blev bemötta av sin 

omgivning till exempel att de ansågs gammalmodiga och inkapabla att leva i ett likställt 

förhållande med en kvinna. Studien visar också att männen värderade sig själva och 

värderades av omgivningen utifrån hur attraktiva de var bland kvinnor  (Nordin, 2007). 

Studien visar också på att avsaknaden av tvåsamhet har en inverkan på männens uppfattade 

vuxenhet. Männen anses inte som vuxna på grund av att de är ogifta och inte har en egen 

familj vilket enligt studien påverkar männen mer på landsbygden än i större städer. Männen i 

studien kände sig exkluderade från många sociala sammanhang då de inte levde i en tvåsam 

kärleksrelation med de praktiska fördelar detta för med sig i vårt samhälle som är uppbyggt 

efter det. Att befinna sig i en relation tar fram den man “verkligen” är och ger en också 

tillgång till sociala rum. Om man är i medelåldern utan partner bryter man mot 

heteronormen och ses inte som fullt vuxen, självständig eller som en framgångsrik person för 

att det anses som ett misslyckande. Ensamhet står i kontrast till tvåsamhet eller äktenskap 

(Nordin, 2007). 

4.3. Studiens bidrag 

Denna studie kommer att bidra med kunskap kring heteronormativa praktiker och hur de 

kan ta sig i uttryck i det talade språket i reality-TV. Vi kommer att bygga ut det 

queerteoretiska fältet genom att studera dess begrepp i en ny kontext. Eftersom denna typ av 

analys inte tidigare gjorts på svensk reality-TV fyller studien därmed ett forskningssyfte. 
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1. Problemformulering 

Den delen av heteronormativiteten vi har valt att undersöka har i tidigare forskning haft 

större fokus inom det sociologiska forskningsfältet. Genom att ta hjälp av den sociologiska 

forskningen som visar på att samkönade par och heterosexuella singlar också påverkas av 

heteronormativiteten och dess praktiker väljer vi att applicera queerteorin i det medie-och 

kommunikationsvetenskapliga fältet för att utveckla forskningsfältet. Med hjälp av 

queerteorin ifrågasätter studien normer då de kan verka skadliga för grupper utanför dessa 

normer. 

5.2. Syfte 

Syftet med studien är att avslöja strukturer som konstruerar normativa respektive avvikande 

kärleksrelationer. Studien undersöker två avsnitt från svensk reality-TV genom att göra en 

kritisk diskursanalys. Genom att göra en kritisk diskursanalys ser studien på hur de 

medverkande talar för att konstruera diskurser och ideologier kring ett kärleksförhållande. 

Studien kommer att bidra med kunskap kring hur heteronormativitet kan förekomma i 

reality-TV. 

5.3. Frågeställningar 

• På vilket sätt visar sig heteronormativiteten i ett kärleksförhållandet i reality-TV? 

• Vilka diskurser förekommer kring ett kärleksförhållande? 

• Hur påverkar deltagarnas talade språk diskurserna kring ett kärleksförhållande? 
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6. Material och metod 

6.1. Material 

Studiens material utgörs av ett avsnitt av Bonde söker fru och ett avsnitt av Tro, hopp och 

kärlek där talet i respektive avsnitt har transkriberats för att enklare kunna analyseras. 

Transkriberingen består av talspråk där vi valt att skriva ner exakt hur personerna uttrycker 

sig och därför inte redigerat till exempel grammatiska fel eller översatt dialektala ord eller 

vardagliga ord. Delar av avsnitten som inte är relevanta för analysen och/eller studiens syfte 

är inte inkluderade i transkriberingen. Det är till exempel hälsningsfraser mellan 

programledare och deltagare. 

I studien analyseras castingavsnittet i Bonde söker fru (ur säsong 11) där bönderna för första 

gången presenteras. Avsnittet sändes den 11 april 2016 (TV4, 2016b). Avsnittet är 44 minuter 

långt och innehåller även reklamavbrott (Bonde söker fru, 2016). Genom vår analys kommer 

vi att referera till avsnittet som (Bonde söker fru, 2016). I avsnittet blir nio bönder 

presenterade av programledaren. Vi kommer att referera till bönderna som bonde och till 

programledaren som programledare. 

I studien analyseras också det första avsnittet i Tro, hopp och kärlek ur säsong 2. Avsnittet 

sändes 13 september 2016 i SVT1, innehåller ingen reklam och är 58 minuter långt (Tro, 

hopp och kärlek, 2016). Avsnittet refereras till som (Tro, hopp och kärlek, 2016) i vår analys. 

I avsnittet medverkar fyra personer som är präster, diakoner och pastorer och ett antal 

sökande samt en programledare. Vi kommer att referera till dem som präst, sökande och 

programledare. Vi är medvetna om att de vi kommer att referera till som präster har andra 

yrkestitlar än just präst men då deras yrkestitel inte är relevant i vår studie kommer alla 

benämnas som präster för att göra det enklare att följa med i analysen.  

6.1.1. Insamlingsmetod och urval 

Båda avsnitten är hämtade från respektive kanals internetbaserade streaming-sidor 

(svtplay.se och tv4play.se) där de finns tillgängliga för gratis konsumtion under en begränsad 

period.  

Castingavsnittet i Bonde söker fru har för avsikt att presentera deltagarna som söker en 

kärlekspartner med målet att tittare ska skriva in till programmet och bli uttagna för att bli 

en av dem som ska dejta deltagaren senare i programserien. Då vi främst undersöker hur det 

pratas om ett kärleksförhållande och inte hur det faktiskt praktiseras är det därför positivt att 

välja ett avsnitt där de ännu inte hunnit inleda en personlig relation med någon av de 

deltagande. 
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Avsnittet vi valt som representation av Tro, hopp och kärlek är det första programmet som 

sändes i säsongen, alltså inte castingavsnittet. Likt Bonde söker fru finns det ett 

castingavsnitt som sänts tidigare men då detta inte är tillgängligt har vi valt att titta på 

avsnitt nummer ett eftersom det ändå innehåller tillräckligt med material som handlar om 

kärleksförhållandet utan för mycket fokus på den personliga kontakten mellan deltagarna. Vi 

ser det också som positivt att avsnitten inte liknar varandra då det ger oss en bredd i 

materialet.  

Dessa två program är strategiskt utvalda för att passa studiens syfte. Båda programmen har 

sänts på Sveriges två största kanaler 2016, SVT och TV4 (Mediamätning i Skandinavien AB, 

2017).  SVT är en public service-kanal medan TV4 är en kommersiell kanal vilket ger studien 

en bred utgångspunkt. Valet av material har skalats ner för att kunna genomföra en så 

utförlig studie som möjligt där den valda kvalitativa metoden lämpar sig bäst till mindre 

material som studeras grundligt (Fairclough, 2003). I början av arbetet var tanken att även 

studera programmet Singelliv för att få ännu en bredare empiri. Under arbetets gång kom vi 

fram till att utesluta Singelliv på grund av att programmet var för olikt de andra programmen 

i både produktion och målgrupp så väl som distribution.  

Vi valde att använda just dejtingprogram som material till vår studie då deltagarna i dessa 

program pratar om deras egna uppfattningar om kärleksförhållande och det var detta vi var 

intresserade att undersöka i vår studie. 

6.1.2. Reflektion över materialet 

Deltagarna i Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek är människor som har valt att söka sig 

till ett dejtingprogram. Detta innebär att de redan är intresserade av att finna ett 

kärleksförhållande och att endast människor som önskar sig detta representeras i vårt 

analysmaterial. Därav kommer vi inte i kontakt med andra människor som valt att leva sina 

liv på andra sätt än detta. Studien tittar på hur de talar om ett kärleksförhållande och genom 

att göra en kritisk diskursanalys kan det genom språket utläsas hur deltagarna talar om 

kärleksförhållande och om de känner sig pressade av att leva i tvåsamhet och vilka normer 

det finns kring kärleksförhållanden. Det finns också en aspekt att de sökande har pratat mer 

kritiskt om kärleksförhållanden och om den tänkta partnern än vad produktionerna till de 

båda programmen velat ha med och därför klippt bort det. Det är också relevant att ha i 

åtanke att många av de svar som deltagarna ger på frågor är vinklade av programledarna och 

av produktionen för att bygga upp programmet på ett önskvärt sätt. Trots detta pratar 

deltagarna om kärleksförhållanden som en självklar del av livet vilket också är det som 

undersöks i denna studie. Trots att materialet bara representerar sökande som redan från 

början har en utgångspunkt att de vill ha ett kärleksförhållande innebär inte det att alla 
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deltagare har samma uppfattning om vad ett kärleksförhållande innebär och vilka 

förväntningar de har på det. Det finns utrymme för att de både skulle kunna vilja ha en 

kärlekspartner som uppfyller ett visst behov eller något att dela hela livet med. Anledningen 

till att analysmaterialet har valts där utgångspunkten är att de deltagarna söker ett 

kärleksförhållande är för att kunna se hur en kärleksrelation framställs i dessa valda avsnitt 

samt för att kunna se om en heteronormativitet målas upp. 

Reality-TV är en form av media som har till syfte att visa “vanliga” människor i verkligheten i 

olika fasta eller tillfälliga situationer som är mer eller mindre regisserade. Genom att 

analysera material från reality-TV vill vi undersöka det som förmedlas i dessa två avsnitt. 

6.1.3. Avgränsning av studien 

I detta stycke kommer vi att motivera vissa av de avgränsningar som gjorts för att studien ska 

vara genomförbar. En aspekt som vi har valt att utesluta är genus, som innebär hur ett kön är 

socialt konstruerat, och är ett vanligt förekommande begrepp inom queerteorin. Anledningen 

till att vi valt att utesluta genus är för att vi valt att fokusera på kärleksrelationen med 

utgångspunkt i teorin om heteronormativitet och inte hur deltagarna förhåller sig till eller 

agerar efter vilket kön de (eller andra) uppfattas som. Eftersom ingen av deltagarna nämner 

något om sin läggning kan vi inte heller säga vilken sexuell läggning de har. Det vi utgår ifrån 

är att det tydligt framställs att alla medverkande söker en partner av motsatt kön. 

Heteronormativitet som begrepp härstammar från heterosexualiteten men enligt queerteorin 

innefattar den många fler praktiker och aspekter än just den sexuella läggningen. Vi kommer 

att utesluta heterosexualiteten ur vår undersökning för att istället titta på de heteronormativa 

praktikerna som kan synas i materialet, och därför pratar vi inte om sexualiteten som finns i 

materialet. Vi kommer alltså inte att ta med begrepp kring sexualitet eller sexuell läggning då 

det inte är relevant för studien då vi enbart fokuserar på kärleksförhållandet mellan två 

personer utifrån teorin om heteronormativitet.   

Då vi valt att avgränsa vår studie till att inte inkludera genus har vi valt att referera till det 

som sägs i avsnitten till bonde, programledare, sökande och präst. Vi kommer inte att 

analysera huruvida de säger något specifikt utifrån vilket kön de själva är och hur det 

framställs utan vi kommer bara att fokusera på heteronormativiteten. Vi kommer inte heller 

att titta på hur de pratar om det motsatta könet och om det finns några skillnader utifrån kön 

utan enbart titta på hur de pratar om ett kärleksförhållande. Vi kommer att använda han och 

hon då det är så bönderna, prästerna och de sökande blir presenterade och vi väljer att utgå 

ifrån att det också är så de själva identifierar sig. Vi har också valt att utesluta namnen på alla 

medverkande då det inte ger något till vår analys. 
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6.2. CDA som metod 

Vår metod kommer från den kritiska diskursanalysen (CDA). Genom att ställa relevanta 

frågor till texten har vi som mål att avslöja strukturer som konstruerar normativa respektive 

avvikande kärleksrelationer. CDA fungerar genom att bryta ned texten till mindre sektioner 

för att identifiera eventuella maktförhållanden och ideologier i en text. Detta 

operationaliseras genom att bland annat ta reda på vilka val talaren gör, varför och vilka 

konsekvenser dessa val får, samt sätta svaren i relation till vilka maktintressen detta kan 

tjäna (Machin & Mayr, 2012).  

För att operationalisera CDA som teori använder vi oss av CDA som metod med hjälp av 

Faircloughs tredimensionella modell. Med hjälp av det tredimensionella ramverket kommer 

studien att titta på materialet i tre olika nivåer. Den första nivån innebär en lingvistisk analys 

av det transkriberade materialet. I denna dimension är det huvudsakliga syftet att undersöka 

textens grammatiska innehåll och uppbyggnad med hjälp av lingvistiska verktyg. Det finns 

ingen erkänd formel för vilka lingvistiska verktyg som är det viktigaste utan vikten ligger 

snarare i att anpassa verktygen och begreppen till studiens syfte (Bergström & Boréus, 2012). 

Andra nivån i analysmodellen är en analys av den diskursiva praktiken som kan förklaras 

som länken mellan texten och den sociala praktiken. Den diskursiva praktiken ser också 

till  textproduktionens sociokognitiva aspekter och tolkningen av texten i förhållande till den 

sociala och politiska kontext mottagaren befinner sig i (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 

2000). 

Den tredje och sista nivån handlar om den sociala praktiken där diskursen sätts i ett vidare 

perspektiv. Diskursen sätts in i ett större socialt sammanhang där ideologier och 

maktrelationer och utövning är centrala begrepp (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 2000). 

På grund av studiens queerteoristiska perspektiv kommer diskurserna att sättas in i 

sammanhang utifrån denna teori.  
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I tillägg till den tredimensionella modellen kommer vi först göra en tematisk analys för att 

binda ihop de två materialen och för att vi ska kunna hitta gemensamma diskurser. Genom 

en djupgående läsning av texten analyserat fram fem olika teman som ska hjälpa till att 

strukturera materialet för att lättare kunna organisera vår empiri (Fairclough, 1995).  

6.2.1. Tillvägagångssätt 

En kvalitativ analys har gjorts av de två transkriberade avsnitten av Bonde söker fru och Tro, 

hopp och kärlek. Genom att första sortera ut allt material som handlade om 

kärleksförhållande har gemensamma teman för de två texterna sedan kunnat identifierats. 

Därefter har en lingvistisk analys tagit vid för att se vilka lingvistiska verktyg som används för 

att kunna utläsa diskurser kring de olika temana. När diskurserna har identifierats har dessa 

satts i en samhällskontext och ett större sammanhang för att kunna utläsa ideologier och 

rådande maktstrukturer.  

6.2.2. Begrepp 

I analysmodellens första nivå är syftet att göra en lingvistisk analys för att se hur språket 

konstruerar diskurser kring ett kärleksförhållande. Det finns en mängd olika lingvistiska 

verktyg att använda sig av i en lingvistisk analys men denna studie kommer att fokusera på 

de språkliga valen, ordkonnotationer, vad som konstrueras som självklarheter (common 

sense), antaganden, explicita och implicita budskap, liknelser och värdeladdade ord och 

nedan kommer en definition att göras av de olika lingvistiska begreppen.  

Språkliga val hänger samman med ordkonnotationer som handlar om hur människan alltid 

gör ett språkligt val när hen kommunicerar för att framföra ett visst budskap och att detta val 

färgar tolkningen av språket. Ordkonnotation innebär också vad man kopplar ett visst ord 

till, till exempel att man oftast tänker på kristendom när man talar om en präst. 

Ordkonnotationer är oftast starkt kulturellt betingade (Machin & Mayr, 2012). 

Självklarheter och antaganden bildar ett slags sunt förnuft som på engelska kallas common 

sense. Genom att titta på vilka antaganden och vad talaren tar för givet i sin text går det att 

utläsa vad som denne ser som sunt förnuft och i utsträckningen vad den personen ser som 

allmängiltigt (Machin & Mayr, 2012).  

Explicita budskap handlar om den uppenbara och direkta meningen med språket medan 

implicit är det motsatta. Implicit betyder alltså det underliggande budskapet med språket och 

det som inte alltid sägs direkt men går att analysera fram (Machin & Mayr, 2012).  

Liknelser är när talaren använder ord för att förklara eller förtydliga ett annat ord. Genom att 

titta på hur deltagarna använder liknelser kring kärlek och relationer kan vi se på vilket sätt 
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de likställer ett begrepp med ett annat och huruvida det är negativt eller positivt laddat och så 

vidare. (Machin & Mayr, 2012).  

Värdeladdade ord handlar om hur en talare kan använda övertydliga eller extra laddade ord 

för att uttrycka sig och på så sätt kan man till exempel se värderingar. Det är skillnad på att 

beskriva något som livsfarligt eller bara farligt (Machin & Mayr, 2012).  

Diskurs-begreppet har olika definitioner beroende på  vilken metod den används inom. Inom 

Faircloughs CDA beskriver han diskurs som en social praktik som är beroende av situationen, 

institutionen och den sociala strukturen den befinner sig i (Fairclough, 2003). Hur 

människor kommunicerar påverkas av omvärlden (dess situation, institution och sociala 

strukturen) och bildar en diskurs eller en praktik som är unik (Bergström & Boréus, 2012).  

Ideologier är olika former av tankesätt och/eller representationer av världen. Det handlar 

alltså inte om politiska ideologier utan snarare om hur människan väljer att se på och 

förklara världen (Fairclough, 2003). 

6.2.3. Kritik mot CDA 

Det finns en del kritik mot CDA som framförallt blivit framförd av Henry Widdowson 

(Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 2000). I och med att CDA ofta utgår ifrån ett uppdagat 

socialt problem menar Widdowson på att analysen redan där blir partisk och politiskt 

influerad utifrån analytikerns egna ideologiska övertygelse. Widdowson kritiserar också att 

denna partiskhet ofta fortsätter i valet av material där CDA-analytiker därför väljer material 

som stödjer den egna ideologin (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 2000).  

Fairclough möter kritiken genom att poängtera hur viktigt det är för CDA att driva en öppen 

analys och förklarar vikten av att analytikern bör vara tydlig med sin egen uppfattning och 

position i frågan. Det är extra viktigt för en CDA-analytiker att vara transparent och 

självkritisk genom hela studien för att visa på objektivitet (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 

2000). 

Vidare har CDA fått kritik för att vara allt för kvalitativ genom att kräva en för djupdykande 

analys som gör att materialet måste kortas ned till en allt för liten storlek för att resultatet ska 

kunna säga något om allmängiltiga samhällsförordningar och genomgående maktstrukturer 

(Machin & Mayr, 2012). I denna studie är vi medvetna om att det inte är möjligt att med 

hjälp av endast CDA kunna konstatera att analysresultatet är en fullständig representation av 

samhället. CDA är tydlig med redan från början att diskurser är beroende av tid och rum. 

Studier inom CDA bör därför alltid vara öppna för mer information och tydliga med att 

kontexten är föränderlig och så även resultatet (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 2000).  
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Resultatet i vår studie är beroende av kontexten och det urval vi gjort, därför kommer vi inte 

kunna dra några slutsatser angående alla svenska mediers framställning av ett 

kärleksförhållande utan kan endast dra det till vår studies material. Däremot kommer vår 

studie kunna bidra till att belysa eventuella ideologier som implicit och explicit framgår i 

texten och på så sätt kunna var en bidragande faktor till ett växande intresse för vidare 

forskning både inom queerteorin och CDA.  

6.2.4. Reflektion om metoden 

Studien hade först till avsikt att undersöka både det talade språket och de visuella 

elementen  i materialet. Efter att ha studerat CDA och MCDA (MCDA= CDA som inkluderar 

de visuella elementen) som metod insåg vi vidden av den djupgående analysen. Det stora 

materialet skulle hämmat CDAs kvalitativa krav och därför valde vi att begränsa materialet 

och analysens parametrar till endast det talade ordet i materialet och valde således att 

använda oss av CDA som metod.  

I och med att CDA är en väldigt öppen metod med få riktlinjer hade vi från början svårt att 

strukturera analysen vilket hämmade processen. Då CDA har kritiserats för att vara en alltför 

öppen och tolkande metod valde vi att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell 

för att göra vår analys så tydlig och lättöverskådlig som möjligt.  

I processen av att utforma analysverktygen bearbetades många olika lingvistiska verktyg. Till 

en början tittade vi på väldigt många olika lingvistiska verktyg men efter en reflektion kring 

studiens egentliga syfte valde vi att korta ned och endast urskilja de lingvistiska verktyg som 

tjänade syftet med studien och dess frågeställningar. 

CDA utgår oftast från ett socialt problem vilket även denna studie gör. Vår avsikt ligger i att 

undersöka om och i så fall hur heteronormativa ideologier speglar sig i människors sätt att 

tala. I och med att queerteorin ser normer som en form av maktutövning lämpar sig CDA 

som en bra metod för vår studie då metoden är gjord för att avslöja maktstrukturer. Det är 

också där vår forskningsfråga får en samhällsrelevans.   

Genom att ha valt rätt mängd material i förhållande till den djupgående kvalitativa metoden 

CDA och genom att ha använt oss av en erkänd analysmodell (Faircloughs tredimensionella 

analysmodell) ökar det trovärdigheten i studien och bidrar till transparensen som är central 

inom den kritiska diskursanalysen. 

Redan innan studien utfördes var vår utgångspunkt kritisk till och ifrågasättande av 

heteronormen då vi personligen finner den problematisk. Detta kan således uppfattas som 

om studien inte är utförd objektivt utan innehar författarens partiskhet. Studien är dock 

grundad i väletablerade teorier för att göra den mindre partisk.  
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7. Analysresultat 

7.1. Teman 

I undersökningen framkommer det fem huvudsakliga teman: Ett komplett liv, Den stora 

kärleken, Livet utan kärleksförhållande, Jag är redo och Det mätbara målet.  

Dessa teman har tagits fram genom att grundligt analysera texterna för att hitta 

gemensamma nämnare för båda programmen och på så sätt enklare dekonstruera texten och 

dess innehåll så att diskurserna kring kärleksförhållandet blir synliga.  

7.1.1. Ett komplett liv 

Ett återkommande tema i båda programmen är hur deltagarna pratar om sina liv som icke 

kompletta då de saknar en kärlekspartner. Många av deltagarna, framförallt i Bonde söker 

fru, beskriver att de i stora drag är nöjda med sin tillvaro i livet men att det är något som 

fattas. “den sista pusselbiten” och “det lilla extra” används som liknelser för 

kärleksförhållanden, som om kärlekslivet bidrar till en ny dimension till deras liv. De 

beskriver livet som fungerande men samtidigt som om de saknar något som i denna kontext 

skulle kunna vara ett kärleksförhållandet och tvåsamheten.  

I det här temat talas det diskursivt om kärlek som en problemlösare för ett komplett liv. 

Detta blir tydligt när en bonde beskriver både sig själv och vad hon önskar att förhållandet 

ska göra med henne.  

Jag har definitivt två sidor: jag har en väldigt stark utsida men bakom den här 

fasaden och under det här är jag lite mjukare och är lite osäkrare och ibland så 

tänker jag ”jag duger inte” och ”jag räcker inte”. Jag tror att det finns någon där ute 

som kommer att få mig att känna att jag är alldeles perfekt precis som jag är, han 

älskar mig bara för den jag är och jag behöver aldrig oroa mig mer. Den känslan, den 

vill jag ha (Bonde söker fru, 2016). 

Förhållandet ska få henne att känna sig komplett som människa och att hon aldrig behöver 

oroa sig mer vilket är ett exempel på en explicit kommentar där hon tydligt beskriver att 

kärleksförhållandet kommer att göra henne till en person som duger och räcker till. Det här 

visar på att hon lägger sitt eget värde i ett kärleksförhållande med en annan person och att 

hon duger som människa först när hon är i ett kärleksförhållande.  

En annan bonde beskriver kärlek som lösningen på ett komplett liv såhär: 

Jag tycker att jag trivs ganska bra med livet som jag har det nu men det är ju liksom 

den där biten som fattas. Det är ju många som pratar om den här stora stora 
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kärleken men jag vet inte om den finns men jag hoppas den finns när man blir sådär 

riktigt riktigt, allting bara… faller på plats (Bonde söker fru, 2016). 

Deltagaren beskriver hur kärleksförhållandet ska få hans liv att falla på plats, alltså bli 

organiserat och förståeligt, som om bitar i hans liv inte är på plats utan den stora kärleken 

som får livet att bli begripligt vilket bidrar till den problemlösande diskursen i temat.   

Kärleksförhållandet som problemlösare för ett komplett liv återkommer också i Tro, hopp 

och kärlek där en av de sökande motiverar sin längtan efter ett kärleksförhållande som:  

Och ingen vill väl vara själv, det är inte roligt och sen så ska du ju träffa rätt, det är ju 

det som är det svåra. Det är väldigt svårt att träffa rätt (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

Den sökande beskriver hur tvåsamheten och partnerskapet ska göra tillvaron roligare genom 

att rent språkligt beskriva att det inte är roligt att vara själv, som i denna kontext innebär 

singel och utan kärlekspartner. Då deltagaren också använder ordet väl som ett antagande i 

den första delen av meningen förmedlar det ett budskap som antar att det är självklart att alla 

vill ha en kärlekspartner och inte vara själv. Här antas tvåsamheten och partnerskapet vara 

en allmängiltig strävan och att det inte finns andra relationer som kan lösa det “problemet” 

som här framställs vara att man har inte har kul när man är själv. 

Genom att konstruera kärleksförhållandet som en problemlösare går det att utläsa 

heteronormativitet i diskursen i och med att deltagarna inte tycks se en annan lösning på 

deras problem än att ha ett kärleksförhållande, och genom detta få ett komplett liv. Detta 

tyder på en strävan efter ett heterosexuellt förhållande vilket bidrar till att upprätthålla 

heteronormativiteten.   

7.1.2. Den stora kärleken 

Ett annat tema som framkommer i analysen av Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek är 

“den stora kärleken”. Deltagarna beskriver den med stora och vaga ord som ingen av dem kan 

konkretisera. Alla deltagarna verkar ha en uppfattning om att “den stora kärleken” finns men 

ingen av dem nämner att de har någon egen erfarenhet av den. Ingen av dem refererar heller 

till någon annan som varit med om den, ändå är det “den stora kärleken” de söker efter. Detta 

gör att “den stora kärleken” framställs som något som man hoppas på att få uppleva. Trots att 

de inte refererar till andra som varit med om “den stora kärleken” verkar det som att de 

upplever att andra får vara med om den. Det är en längtan och en strävan efter något stort 

och positivt. 

En bonde i Bonde söker fru säger följande:  
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Jag har haft kärlek några gånger i livet men det har inte varit den där riktigt härliga 

kryddan i det på nåt sätt utan det, jag söker något mera än det som har varit (Bonde 

söker fru, 2016). 

Han menar i det här citatet att han redan upplevt en typ av kärlek men söker efter något som 

ska överträffa det han redan har upplevt. Han säger att han inte har varit med om den riktigt 

härliga kryddan vilket innebär att han har en uppfattning om vad den stora kärleken är, men 

inte exakt vad det är. Han har haft kärlek men inte den rätta versionen av det, han säger att 

han söker något mer än det som varit, vilket visar på att han inte nöjer sig med de upplevelser 

av kärlek han haft utan att han vill uppleva något ännu bättre och större, vilket här 

konstrueras som den mytomspunna “stora kärleken”. Han använder också en positiv liknelse 

som beskrivning av kärleken.  

Deltagarna pratar även om kärleksförhållandet som en jackpot, som en bonus och som ett 

spel, att man ska ha tur för att få uppleva den stora kärleken. Detta tyder på att man inte ser 

sig ha någon makt över “den stora kärleken” och att det inte är något man har kontroll över 

utan att det är slumpen (eller något annat) som avgör. En bonde pratar om “den stora 

kärleken” som något man inte rår på i detta citat: 

Jag är ju pappa till Hanna som hittade Stefan då förra säsongen då och det var ju hur 

roligt som helst. Det är väl nåt sånt där som händer en gång på tiotusen eller vad det 

är för någonting, det är precis som att det vore som skapt (Bonde söker fru, 2016). 

Detta tyder även på att “den stora kärleken” inte är tillgänglig för alla utan det är en tursam 

lott som får uppleva den. Han refererar även till den som om den vore som skapt som brukar 

användas i sammanhang där det pratas om högre makter. Detta blir en liknelse mellan “den 

stora kärleken” och högre makter. 

I Tro, hopp och kärlek säger en sökande följande om en präst: 

Daniel skulle kunna vara mannen i mitt liv och då får jag ta risken att kunna bli 

sårad, att bli ledsen liksom men det är ju värt det för att tänk om det skulle bli vi och 

då, då, jag har ju inget att förlora på det (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

Här pratas det om kärleken som en risk som tas vilket även där går att konnotera till kärleken 

som ett spel där insatsen är hög vilket också matchar en eventuell utdelning. 

Kärleksförhållandet värderas som något mycket högt genom att hon beskriver att det är en 

risk och att det samtidigt skulle vara värt risken att bli sårad eftersom han skulle kunna vara 

mannen i hennes liv. Mannen i hennes liv värderas underförstått mycket högt eftersom hon 

inte har något att förlora på att ge sig in i kärleken. Detta visar också på att det eftersträvas 
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och är högt värderat att bli ett “vi” med mannen i ens liv då hon riskerar mycket genom att 

kunna bli sårad om det inte går vägen. 

I Tro, hopp och kärlek säger en av prästerna: 

Friskt vågat, hälften vunnet haha, säger jag bara (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

Även detta citat tyder på att ett kärleksförhållande är något man måste “våga” ge sig in i och 

indikerar även att det kärleksförhållandet kan ge är något väldigt åtråvärt, då man kan 

“vinna” på att ge sig in i det. 

En annan sak som är återkommande är önskan om att dela allt med den tänkta partnern, 

vilket indikerar att man inte delar allt med andra människor i livet. Det är också tydligt att 

deltagarna tycker att det är viktigt att de ska kunna dela allt med partnern. Det är dock ingen 

som specificerar vad detta “allt” inkluderar. Det går att tolka att det är avvikande att inte vilja 

dela allt med den tänkta partnern eller att dela allt med någon annan än partnern. 

En bonde säger följande: 

Det klart, djuren måste skötas men tid för kärlek det har man ju, det är ju prio ett 

(Bonde söker fru, 2016). 

Detta citat visar på att deltagaren prioriterar jakten på en kärleksrelation högst av allt och på 

så sätt betonar vikten och betydelsen av det.  

Diskursen i temat om den stora kärleken handlar om hur högt deltagarna värdesätter och 

prioriterar ett kärleksförhållande. Språkbruket visar på att kärleksförhållandet är något som 

inte kan ersättas av andra relationer vilket också visar på att heteronormativiteten finns 

synlig genom att kärleksrelationen värderas högre och organiseras på ett annat sätt än andra 

relationer. 

7.1.3. Livet utan kärleksförhållande 

Ett tema som finns i avsnitten är hur livet ser ut om man inte har ett kärleksförhållande. 

Detta kan tolkas som det avvikande då ord som “misslyckad” och “ensamhet” används. Det är 

återkommande att de pratar om att “alla andra” har ett kärleksförhållande och/eller familj 

och att folk i deras omgivning har kommenterat det och att de själva reflekterat över att det 

är avvikande att inte ha ett kärleksförhållande. Att söka efter ett kärleksförhållande och 

lyckas skaffa sig ett kärleksförhållande ses som något eftersträvansvärt.  

En bonde beskriver avsaknaden av ett kärleksförhållande som inte så roligt. 

Det händer ju att man känner sig lite nere att man inte riktigt duger, det är ju inte så 

roligt att vara ensam (Bonde söker fru, 2016). 
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Genom att beskriva sitt nuvarande liv som inte innehåller ett kärleksförhållande förklarar 

han också implicit vad han förväntar sig i ett liv med ett kärleksförhållande. Han beskriver 

det nuvarande livet som om det vore tråkigt och inte lika roligt som det hade varit med ett 

kärleksförhållande. 

En annan bonde pratar om temat på detta sätt: 

Bonde: Någon, eh… Ja, något slags sällskap över huvud taget. För man går ju ganska 

mycket själv, det är jag och mina anställda men vi har ju inte så roligt ihop så att 

man… vi delar ju inte livet ihop precis. Och sen så är det ju dags, alla andra är ju, eh, 

jag menar, det är ju typ jag, kvar. 

Programledare: Ja, i ditt umgänge menar du? Runt omkring dig? 

Bonde: Ja, men precis (Bonde söker fru, 2016). 

Även denna bonde pratar om att livet utan ett kärleksförhållande inte är så roligt. Han 

poängterar också här att han befinner sig i ett utanförskap genom att säga att det är han som 

är kvar bland hans vänner, och att de alltså har en annan livssituation än honom vilket gör 

honom avvikande. 

Jag åker ju till morsan och farsan fortfarande och firar jul, och det är ju trevligt 

förvisso men, men det gör ju inte brorsan och syrran de har ju sina familjer och mina 

vänner också. Då blir det väldigt påtagligt (Bonde söker fru, 2016). 

Här är det ännu mer påtagligt att bonden känner ett visst utanförskap i sin egna familj då han 

jämför sig med sina syskon som har ett kärleksförhållande. Han framställer det som ett 

misslyckande att fira jul med sina föräldrar i vuxen ålder istället för med sin egenbildade 

familj. Att han tar just julen som exempel visar på att han använder en ordkonnotation för att 

förstärka sitt budskap då julen kopplas till familjetradition, gemenskap och umgänge snarare 

än till exempel påsk, nyår eller andra högtider. 

En av prästerna pratar om temat på följande sätt: 

Många av mina vänner har varit på mig; ska du inte skaffa någon nu, du kan ju inte 

bara leva singellivet nu Daniel, och jag har faktiskt levt singellivet tills nu, jag har inte 

haft någon relation och jag hoppas verkligen på att jag ska finna kärleken (Tro, hopp 

och kärlek, 2016). 

Deltagaren här beskriver med orden faktiskt hur det inte är förväntat av honom att han 

skulle ha levt ett singelliv till han är i den ålder han är i där (30 år). Han säger också att hans 

vänner har “varit på mig; ska du inte skaffa någon nu” vilket visar på en förväntan utifrån att 

han vid 30 års ålder åtminstone ska ha haft en kärlekspartner.  
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Diskurserna kring livet utan ett kärleksförhållande är negativt laddade och innebär i denna 

kontext ett utanförskap och ett misslyckande. Ett utanförskap antyder också på att de 

deltagande känner att deras livssituation är avvikande och ligger utanför normen.  

Genom att titta på det här materialet utifrån det queerteoretiska perspektivet i den sociala 

kontexten kan vi tydligt se att det pratas heteronormativt om kärleksförhållanden. Livet utan 

kärleksförhållande är inte ett fulländat liv. Det utanförskap som deltagarna uttrycker är ett 

tecken på att de upplever att heteronormativiteten finns i deras värld och har förtryckande 

krafter. I och med att många av deltagarna beskriver ett utanförskap och sig själva som en 

avvikelse från mängden går det också att anta att det är en avvikelse från normen att inte ingå 

i en kärleksrelation. Heteronormen har i materialet en maktposition för att de som inte 

passar in känner sig underlägsna och misslyckade. Heteronormativiteten upprätthålls här 

genom hur de pratar om hur de avviker från normen genom att inte leva i ett 

kärleksförhållande. 

7.1.4. Jag är redo 

Ett tydligt tema i analysmaterialet är uppfattningen om att man behöver vara redo för att gå 

in i ett förhållande. Deltagarna beskriver återkommande att de är “redo” för ett 

kärleksförhållande och att det är “dags för” ett kärleksförhållande både tidsmässigt och 

känslomässigt. Under detta avsnitt kommer vi att analysera vad det innebär.  

Den yngsta bonden, som är 21 år, svarar på frågan varför han tidigare inte hittat någon 

kärlekspartner: 

Det är ju svårt för en som sagt, jag är ju rätt ung. Det är ju svårt för en i min ålder att 

kanske få chansen att va med en som är på samma stadie i mitt liv (Bonde söker fru, 

2016). 

Här återger bonden åldern som en anledning till att det har varit svårt hitta en kärlekspartner 

vilket tyder på att hans ålder ses som avvikande. Han beskriver sin ålder som ung vilket gör 

att han sätter det i förhållande till en annan ålder som är äldre och kärleksförhållandet 

förväntas således komma efter 21 års ålder. Bonden nämner också att stadiet i livet är 

avvikande för hans ålder och med det stadiet i livet menar han:  

Det händer ju att folk tjatar om att jag är ganska ung, men jag känner mig ju inte 

som 21. Jag har kommit en rätt bra bit i mitt liv, jag vet vad jag vill och ja och det är 

väl bara en sak som saknas då och det är väl en fru och en familj (Bonde söker fru, 

2016). 

Han konstaterar här att han saknar en fru och familj som han också menar är stadiet i livet 

samtidigt som han säger att han inte känner sig som 21 år. Det säger också något om att man 
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som 21-åring inte förväntas vara i det stadiet i livet där man söker efter ett 

kärleksförhållande och att det också innebär att vid den åldern ska det inte vara önskvärt 

med familj och barn just då.  

Andra deltagare associerar också detta “stadie” med partner och barn bland annat säger en 

bonde om att vara redo:  

Bonde: Jag känner att jag har hittat min plats liksom. 

Programledare: Ja, och du har ett hus som är klart och redo för fru och barn. 

Bonde: Ja men lite så, ja men jag har haft mina projekt och klarat av de stora 

grejerna och nu är jag redo (Bonde söker fru, 2016). 

Ytterligare ett exempel på när åldern ses som avvikande i sammanhanget följer. Detta är ett 

samtal mellan två sökande i Tro, hopp och kärlek:  

Sökande 1: Hur gammal är du?  

Sökande 2: 23 

Sökande 1: 23? Du är jätteung. 

Sökande 1: Har du haft förhållande förut?  

Sökande 2: Nej 

Sökande 1: Seriöst förhållande? 

Sökande 2: Nej, jag har inte haft någonting.  

Sökande 1: Ingenting? 

Sökande 2: Nej (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

I denna konversation värderas åldern återigen som ung. Det går inte att utläsa vad som skulle 

vara den ideala åldern men i och med att sökande 2 beskrivs som ung är det en äldre ålder 

som anses som mer “normal”. Denna konversation återger också ett ifrågasättande av 

sökande 2 och hennes avsaknad av tidigare erfarenheter av ett kärleksförhållande. Genom att 

sökande 1 ställer frågan om igen tyder det på att hon vill försäkra sig om att den sökande 

förstått frågan eftersom hon förvånats över svaret. Sökande 1 blir förvånad över att sökande 2 

inte haft ett tidigare förhållande trots att hon värderat hennes ålder som ung. Detta tyder 

paradoxalt nog på att sökande 1 talar som om det vore normalt att ha haft ett 

kärleksförhållande innan 23 års ålder med hon samtidigt värderas som för ung i denna 

kontext (dejtingprogram) där målet är ett kärleksförhållande. I en samhällskontext innebär 

det här att för att leva efter heteronormativiten ska man ha haft ett kärleksförhållande när 

man är 23 år men man ska inte ha hittat den “stora kärleken” än. Det anses som önskvärt att 

ha “erfarenhet” av ett tidigare förhållande när man går in i det förhållande som förväntas 

vara länge.  
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Följande är en konversation mellan programledare och en präst som talar om en sökande och 

kommenterar huruvida han är “redo” för ett förhållande eller inte.  

Programledare: Nyseparerad. De blinkar en liten lampa för mig. Hur nyseparerad är 

han?  

Präst : Mmm, vill han bli räddad?  

Programledare: Ja, och det tror jag är fullständigt livsfarligt.  

Präst: Det är därför jag, det är jag nyfiken på. 

Programledare: Ja (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

Programledaren påpekar att det “blinkar en liten lampa” vilket är ett implicit antagande att 

det skulle vara negativt att vara nyseparerad när man letar efter ett nytt förhållande. “Lampa” 

konnoteras i denna kontext till att innebära “varningslampa” vilket förstärker hans negativa 

uppfattning om deltagarens medverkan. De beskriver det som om det finns en “risk” för att 

han “vill bli räddad” och programledaren beskriver det med ordet “livsfarligt” som är ett 

värdeladdat ord och han väljer dessutom att använda det i kombination med ordet 

“fullständigt” vilket förstärker hans poäng ännu mer. Det framgår inte varför programledaren 

tror att den sökande skulle vilja “bli räddad” och varför det skulle vara “livsfarligt”. I och med 

att programledaren frågar “hur” nyseparerad han är handlar detta om något som har med 

tiden att göra, att det måste ha gått en viss tid för att det ska vara accepterat att leta efter ett 

nytt förhållande. 

Den diskurs som konstrueras i det här temat är timingen, att tidpunkten ska vara rätt för att 

man ska kunna gå in i ett förhållande. Man får inte vara för ung och man behöver vara på rätt 

plats i livet och ha klarat av vissa saker. Det är även här som den sociala praktiken tar sig i 

uttryck genom att de tydligt uppfattar att det finns aspekter som gör att man är mer eller 

mindre redo för ett förhållande och att det är eftersträvansvärt att vara redo för ett 

förhållande. Det är också tydligt att det finns en norm kring att man borde ha uppnått och 

klarat av vissa saker för att vara redo för att ha ett kärleksförhållande. 

7.1.5. Det mätbara målet 

Det femte temat som framkommer i avsnitten är kärleksförhållandets mätbara mål som 

enligt analysen är reproduktion och en livslång relation. 

En präst säger såhär kring detta tema: 

Om jag får drömma helt fritt vad det här äventyret skulle kunna kan mynna ut i då 

tänker jag att, då har jag hittat min livskamrat som vill planera för framtiden 

tillsammans, så småningom vill vi flytta ihop, så småningom vill vi gifta oss. Jag vet 
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inte om man kan våga drömma så mycket mer, det är ju jättestora drömmar (Tro, 

hopp och kärlek, 2016). 

Här pratar hon om tv-programmet som ett äventyr eftersom det inte är ett helt vanligt sätt 

att träffa en partner på. Hon har höga förväntningar på vad programmet kommer att ge 

henne då hon drömmer om att hon genom äventyret ska ha hittat en livskamrat som hon vill 

gifta sig med. Konnotationerna till ordet äventyr är bland annat att det är första gången man 

genomför en aktivitet eller utsätts för en aktivitet man är ovan vid vilket i detta kontext tyder 

på att situationen är ovanlig och att detta sättet att hitta en partner på inte är normal.  

Citatet ovan indikerar också på en heteronormativ ideologi där äktenskap värderas som ett 

mål som också innebär att man ska bo tillsammans med sin partner. I och med att deltagaren 

också tar upp de olika delmålen i en kronologisk ordning bekräftar det också idén om 

heteronormativa praktiker bör inträffa enligt ett visst livsmanus.  

En av bönderna pratar såhär om det mätbara målet: 

Jag vill bilda familj, jag vill ha någon att skämma bort, nån att pussa på, nån att 

skicka god natt-sms till dom kvällarna vi inte är tillsammans. Och jag tror att jag 

kommer bli otroligt kär och vara otroligt lojal och ja, nä, jag skulle vara en så lycklig 

och glad tjej (Bonde söker fru, 2016). 

Detta citat är också ett explicit exempel på att kärleksförhållandet ska mynna ut i en familj. 

Familj är också ett begrepp som konnoterar reproduktion vilket kan tyda på att familjen i 

denna kontext handlar om att partnerskapet har syftet att skaffa barn. I den sociala praktiken 

och heteronormativiteten innebär detta ett upprätthållande av det livsschema som målas upp 

enligt Halberstams teorier om de olika livsmanus som finns. Det bekräftar idén om att 

reproduktion är en av milstolparna i ett heteronormativt livsmanus.  

En av bönderna säger följande: 

Familj för mig har varit en självklarhet jag trodde nästan att det var förutbestämt att 

man bara fick en familj faktiskt när jag var ung för mina föräldrar dom levde som 

parhästar hela sitt liv och sen fick jag förmånen att vara gift och få tre härliga barn 

och leva ett jättelyckligt liv som inte höll och nu så, självklart vill jag ha tillbaka en 

familjebild, behöver inte vara exakt likadant men jag vill ha en livspartner som jag 

kan dela det här livet med (Bonde söker fru, 2016). 

Denna deltagare pratar om familj som något hon haft uppfattningen om skulle vara 

förutbestämt och liknar familj vid en självklarhet. När hon berättar om sitt tidigare äktenskap 

och barnen i det äktenskapet använder hon ordet förmånen vilket indikerar att hon inte tar 

giftermål och familj som en självklarhet längre. Hon beskriver även att den tiden av livet var 
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jättelycklig och att hon vill ha tillbaka en familjebild vilket gör det tydligt att hon vill träffa en 

man som kan bli en del av deras familj. Detta visar också på att familjen inte heller ses hel om 

inte föräldern lever med en kärlekspartner. Med andra ord ingår en kärlekspartner i en 

familjebild och förstärker heteronormativitetens antagande om kärnfamiljen. Hon säger 

också att hon vill att denne partner ska dela det här livet med henne vilket implicit innebär 

en livslång relation.  

En av prästerna pratar om temat på följande sätt: 

Jag har inte dejtat tidigare. Det är första gången. Det känns pirrigt och lite nervöst 

men jag ser fram emot det. Det bästa som kan hända är att det känns helt rätt, vi 

gifter oss och om några år så har vi barn (Tro, hopp och kärlek, 2016). 

Denna deltagare ser familjeskapandet som en självklarhet genom att anta att de kommer att 

gifta sig om det känns rätt. Hon ser också barn som ett naturligt och självklart steg i ett 

kärleksförhållande då hon använder orden så har vi barn och inte att hon önskar eller 

hoppas. Här illustreras även målet med kärleksförhållandet på ett väldigt tydligt sätt i 

förhållande till tid. Äktenskapet bör komma före barn. Då det är en av prästerna som säger 

detta kan det kopplas till att det framförallt finns en stark tradition inom kristendomen med 

giftermål, men genom andra exempel i detta avsnitt har vi också kunnat tyda att flera av 

bönderna också ser giftermålet som ett självklart steg i kärleksförhållandet. Diskursen som 

finns synlig i detta tema är att de ser giftermål och reproduktion som steg som bör tas i ett 

kärleksförhållande. I en samhällskontext kan man se att det finns en norm kring att leva på 

detta sätt då de pratar självklart om att ha barn och att träffa en livskamrat vilket indikerar 

att man önskar ett långt förhållande.  

7.2. Resultatsammanfattning 

Studien har tittat på hur heteronormativa föreställningar förekommer i reality-TV genom 

konstruktionen av diskursen med hjälp av språkliga verktyg. Analysen av materialet började 

först med att sortera ut väsentliga teman i transkriberingen av de två utvalda programmen. 

De fem temana som identifierades var Ett komplett liv, Den stora kärleken, Livet utan 

kärleksförhållande, Jag är redo och Det mätbara målet. Dessa teman konstruerades med 

hjälp av diskurser. I det första temat pratade deltagarna om ett kärleksförhållande som en 

problemlösare. De poängterade att de hade ett fungerande liv i övrigt men att de skulle 

behöva en extra “pusselbit” (kärleksförhållandet) för att livet skulle bli komplett. Detta 

bekräftar den teori om heteronormativitet som studien utgår ifrån och som inte är kopplad 

till specifik sexualitet utan handlar om normen om att leva i ett kärleksförhållande och 

förväntningarna på det. 
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Den stora kärleken är alltså problemlösaren i den här diskursen. Det talas om 

kärleksförhållandet som något extremt högt värderat och prioriterat som som framförallt 

skiljer sig från andra relationer. Heteronormativa föreställningar framkommer i denna 

diskurs genom att det talas om kärleksförhållandet som något oersättligt som ska vara högst 

prioriterat av alla relationer. Normen säger alltså att av de relationer man har i livet ska 

kärleksrelationen vara värderad högst och detta är inte kopplat till specifik sexualitet. Detta 

leder oss till diskursen om livet utan ett kärleksförhållande. Genom att analysera hur 

deltagarna pratar om sin situation utan ett kärleksförhållande går det att utläsa att de känner 

ett misslyckande och ett utanförskap. De har vad som uppfattas som en avvikande livsstil 

vilket bekräftar heteronormativiteten och tvåsamhetsidealet.  

Många av deltagarna försvarar sitt singelskap (och det misslyckande och utanförskap det för 

med sig) med att de tidigare inte varit redo för ett kärleksförhållande. Det finns indikationer i 

språket som tyder på att det finns ett rätt tillfälle för kärleksförhållandet, att det krävs en så 

kallad timing och att det finns förutsättningar för när ett kärleksförhållande är lämpligt i 

livet. Deltagarna menar på att en allmän uppfattning finns om att man inte bör vara för ung, 

man bör heller inte vara nyseparerad samtidigt som man bör ha haft tidigare erfarenheter av 

ett kärleksförhållande.  

Det femte och sista temat konstrueras genom att deltagarna pratar om reproduktion, familj 

och livslångt partnerskap som ett mål för kärleksförhållandet. Heteronormativiteten och dess 

normativa livsschema är tydligt i denna analys av deltagarnas språk. De beskriver en längtan 

efter att först få ett kärleksförhållande, sedan flytta ihop, därefter gifta sig, för att sedan 

skaffa barn med en partner de ska leva med resten av livet. Detta är ett exempel på det 

heteronormativa livsschemat som Halberstam presenterat.  

Analysen visar på att med hjälp av språkliga verktyg skapar deltagarna diskurser som 

innehåller heteronormativa ideologier.  
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8. Slutdiskussion 

I materialet är det tydligt att det finns en stark heteronormativitet som deltagarna lever i, 

genom och efter och att de reproducerar och upprätthåller den. Ingen av deltagarna pratar 

om något annat sätt att leva än just heteronormativt, alla eftersträvar att träffa en partner och 

leva länge med och att dela “allt” med och även bilda en familj med. Eftersom det är två olika 

program som undersöks är även deltagarna olika, i Bonde söker fru är de bönder och i Tro, 

hopp och kärlek är de präster. I det sistnämnda nämner flera av dem att målet med att hitta 

en partner är att gifta sig, något som inte nämns på samma sätt i Bonde söker fru. Detta kan 

vara grundat i att de finns en tradition av giftermål som är starkare inom kristendomen än 

bland gemene man. Trots det utgår deltagarna i Bonde söker fru ändå ifrån att de söker en 

långvarig relation. Detta går även att koppla till Andersson (2011) som menar att det finns en 

stark tradition av giftermål i Sverige och även om det inte är lika vanligt längre att leva hela 

livet tillsammans utgår ändå samhället ifrån det. I studien framgår det också att de som levde 

i samboskap ändå tänkte gifta sig tids nog vilket också syns i vårt material då de pratar om 

giftermålet som det högsta målet.  

Det finns ett skyddsnät i vårt samhälle för de som lever i äktenskap eller samboskap. 

Samboregleringen och äktenskap avser bara kärlekspar (Andersson, 2011). Det syns tydligt i 

vår studie att eftersom regleringen för samlevnad ser ut som den gör i Sverige lever också de 

medverkande i programmen efter den genom att prata om kärleksförhållande som något som 

värderas högst av alla relationer. Det visar på att andra nära relationer, till exempel med 

föräldrar eller nära vänner, ändå inte når upp till den nivå som ett kärleksförhållande. Om 

regleringen hade sett annorlunda ut i Sverige och det funnits ett skyddsnät för även icke-

intima relationer mellan två personer hade man kunnat tänka sig att även det 

heteronormativa sättet att leva på hade förändrats. Det hade då funnits utrymme att till 

exempel leva i en icke-monogam relation eller en relation med en nära vän. 

I tidigare forskning kring ensamstående män (Nordin, 2007) kom studien fram till att man 

inte upplevs som en vuxen person om man lever ensam, detta är också något som syns i vårt 

material där de pratar om att “det är dags” och att “alla andra” har ett förhållande, alltså att 

de inte tas lika mycket på allvar på grund av att de inte har en relation. De pratar också om 

att de avviker från deras vänner och syskon genom att fortfarande fira högtider med sina 

föräldrar och inte med sin egenbildade familj. Detta ses som ett misslyckande och det finns 

också en uppfattning om att de inte blir tagna på allvar som vuxna människor.  

Eftersom heteronormativiteten är stark i vårt samhälle innebär det också privilegier för dem 

som följer den och de som inte gör det anses som avvikande. Detta är en maktstruktur som 

finns synlig i vår studie då deltagarna strävar efter att passa in i denna norm. De gör det 
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genom att söka ett förhållande och också prata om hur livet ser ut om man inte har ett 

förhållande och därmed är avvikande. Detta är alltså ett exempel på hur de heteronormativa 

ideologierna påverkar människors sätt att se på världen, hur de värdesätter kärleksrelationen 

och hur de påverkar deras agerande.  

Det är också tydligt i vårt material att det finns ett stort utanförskap för dem som inte lever i 

heteronormativiteten, något som också visas i Nordins (2007) studie. Hela studien går ut på 

att queerteorin ifrågasätter normer på grund av att det ses som en form av maktutövning. Vi 

kan se i vårt material att deltagarna känner sig avvikande och hamnar i ett utanförskap när 

de inte befinner sig i en kärleksrelation som bekräftas av heteronormativiteten. På så sätt kan 

vår analys verka stärkande för queerteorin eftersom vårt resultat bekräftar att deltagarna inte 

känner sig tillfreds eller är nöjda med situationen som singlar eftersom de känner sig utanför 

normen vilket är skadligt för individen och på så sätt också samhället.  

Mast (2016) och Hill (2015) menar på  att reality-TV inte är “verkligt” utan att det är 

regisserat och har förändrat begreppen verklighet (real) och autencitet på grund av att genren 

utger sig för att vara dokumenterande men att det i själva verket konstrueras av 

producenterna. Det här innebär att den heteronormativitet som syns i materialet inte enbart 

är deltagarnas egna utan att det är produktionen som i sin framställning valt en speciell 

vinkling i val av klipp och val av frågor som ställs till deltagarna. Detta gör att produktionen 

som avsändare har en stor roll i vilka budskap som kommuniceras ut. De två tv-programmen 

är inte lika dokumentära som de ger sken av och upplevs att vara och vi kan egentligen inte 

säga något om vad de enskilda deltagarna lever i för heteronormativitet utan vi kan bara säga 

något om det material som valts ut att sändas i dessa två avsnitt. Medier har också en stor 

demokratisk roll i samhället vilket gör det relevant att se vilka normer som projiceras genom 

dem. Medias ansvar i en demokrati kan ses som en grundsten i den västerländska demokrati 

vi värdesätter högt och därför bör det läggas större vikt i medias och produktionsbolagens 

ansvar gentemot allmänheten. Hill (2015) pratar också om den stora påverkan reality-TV har 

haft på andra industrier och som pekar på att genren har förmågan att engagera sin publik 

ovanligt mycket. Med tanke på denna forskning går det att reflektera kring hur stor påverkan 

reality-TV har på sin publik. Om den har förmågan att engagera människor borde den också 

ha en stor påverkan på tittaren. Kanske bör man därför betona vikten i innehållet som sänds i 

reality-TV då det finns forskning som visar på att genren har en stor effekt på sin publik och 

på så sätt kan heteronormativiteten i reality-TV påverka mer än i andra medium och format.  

I och med att TV4 är en kommersiell kanal behöver de sända material som är lockande hos 

publiken för att attrahera annonsörer och sponsorer för att gå runt finansiellt. Med det i 

åtanke kan det tänkas vara så att TV4 bygger upp programmen utifrån att de ska vara 

tilltalande och dramatiska för att upprätthålla koncentrationen hos publiken. Programmet 
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kan också bli mer intressant och dramatiskt genom att välja att presentera de klippen som 

urskiljer sig mest. Till exempel välja klipp där deltagarna använder laddade ord och beskriver 

sin situation till överdrift för att göra det mer intressant för publiken. I studiens analys 

framkommer det att de medverkande i programmen känner sig misslyckade när de inte 

befinner sig i en kärleksrelation som kan vara ett exempel på ett klipp med mer 

underhållningsvärde än andra. Om de medverkande skulle presentera sitt liv som perfekt 

utan ett kärleksförhållande skulle det egentligen inte finns någon anledning till att 

programmet sänds och därmed förlora meningen med programmet och dess dejtingupplägg. 

Det kan tyda på att programmen skapar ett regisserat program som har liten förankring i 

verkligheten. Ansvaret för att producera heteronormativa ideologier ligger således mer hos 

produktionen och inte hos de medverkande i programmen, kanalerna väljer att sända 

program som upprätthåller heteronormativiteten. 

SOM-undersökningen 2012 visade på att den svenska TV-publiken har allra störst förtroende 

för SVT. Därefter har TV4 det största förtroendet bland de kommersiella kanalerna. Både 

SVT och TV4 vet om och erkänner sin maktposition vilket bekräftar dem som faktiska 

maktutövare. Detta gör att innehållet de väljer att sända har publiken ett stort förtroende för 

jämfört med andra kanaler. Kanalernas innehåll blir därför ännu viktigare ur en demokratisk 

synvinkel. Tidigare forskning visar också på att denna genre (reality-TV) har en stor 

engagerande effekt på publiken vilket i sin tur också leder till en större påverkan. Med det i 

tanken kan man tänka att de ideologierna som framkommer i vår analys är ideologier som 

har möjlighet att påverka publiken i större grad än andra.  

SVT sänder med ett fokus på yrken inom den kristna kyrkan där äktenskapstraditionen är 

starkare än utanför. Tro, hopp och kärleks publik får det därför förtydligat att detta inte 

handlar om vanliga människor utan att det handlar om vissa människor inom kristendomen.  

Genom vår undersökning har vi svårt att dra slutsatser kring huruvida vårt resultat är ett 

tecken på heteronormativiteten i det svenska vardagliga livet. Däremot kan vi dra slutsatsen 

att produktionen står som ansvarig för att projicera heteronormativa föreställningar. Vi kan 

inte heller dra slutsatsen hur publiken tar till sig detta men med hjälp av tidigare forskning 

och andra indikationer går det att se att deras publik har ett stort förtroende för dem och att 

genren skapar engagemang vilket är en påverkan i sig.  

8.1. Vidare forskning 

Vi har valt att begränsa vår studie genom att inte undersöka intentionerna bakom 

produktionsbolagen och kanalerna i och med att detta krävde en annan infallsvinkeln än den 

vi valde att anta. Därför skulle vi vidare rekommendera att vidare forskning fokuserar på 

krafterna bakom den drivande heteronormativiteten som återfinns i vårt material 
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