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Ärlig, glad och omtänksam 
Vilka egenskaper är viktiga hos en romantisk partner? 

 
Linda Lilja 

 
Sverige toppar listan över singelhushåll i Europa samtidigt som 
dejtingsajterna blomstrar. Syftet var att undersöka vilka egenskaper som män 
och kvinnor tyckte var viktiga i val av en potentiell romantisk partner utifrån 
Sexuell Economics Theory (SET) och positiv psykologi. Deltagarna (50 män, 
50 kvinnor) i åldern 21 – 65 från hela Sverige, skattade hur viktiga 30 
egenskaper var. Både män och kvinnor ansåg att egenskaper med aspekter 
från den positiva psykologin var viktigare än de kopplade till sexuella resurser 
och ekonomiska och omsorgsresurser. I linje med SET värderade män 
sexuella resurser högre än kvinnorna. Både män och kvinnor ansåg att ärlig, 
snäll, ville dela livet med dig, varm och omtänksam och humor var de 
viktigaste egenskaperna hos en potentiell romantisk partner. Studien har 
bidragit med en bättre förståelse kring vad som är viktigt när en livspartner 
sökes. Vidare forskning förslås undersöka flera egenskaper kopplade till 
positiv psykologi i jämställda länder. 
 
Keywords: Sexuell Economics Theory, positive pshychology, evolutionary 
perspective, mate-selection preference, romantic partners.  

 
 
 

Inledning 
 
Vad är det som gör att vi väljer att gå in i en långvarig relation med en viss person och inte med 
någon annan? Vilka egenskaper tycker vi är viktiga hos en potentiell romantisk partner? Hur 
mycket spelar egentligen den evolutionära psykologin in, där fokus ligger på överlevnad och 
reproduktion? Eller har vi kommit längre än vår biologi och värdesätter andra egenskaper såsom 
kärlek, lycka, vänlighet och humor som forskningen menar inom den positiva psykologin 
(Pearce, Chuikova, Ramsey, & Galyautdinova, 2010)? 
     Eller kan möjligen Baumeisters och Vohs (2004) Sexuell Economics Theory (SET) förklara 
vad vi värdesätter i en långsiktig relation? Det är en ekonomisk teori med evolutionära inslag 
där man ser på sexualitet som vilken resurs som helst på marknaden som både kan säljas och 
köpas. Kvinnorna är enligt teorin säljare av sin sexualitet och männen köpare. Enligt SET verkar 
det som om män och kvinnor söker olika saker hos en potentiell romantisk partner. För män är 
det viktigt att hon är ung och attraktiv. Kvinnorna söker istället någon som kan ge henne omsorg 
och ekonomisk trygghet. Men stämmer det här resonemanget även in på dagens relativt 
jämställda svenska samhälle? 
     För samtidigt som Sverige toppar listan över flest singelhushåll i Europa, blomstrar utbudet 
av dejtingsajter (Ramnewall, 2005). En populär dejtingsajt anger på sin hemsida att de har 
75 000 medlemmar och 130 000 besökare varje vecka. Att träffa någon på nätet verkar vara 
vanligt. Enligt Cacioppo, Cacioppo, Gonzaga, Ogburn och VanderWeele (2013) träffades 35% 
av alla par som inledde en långvarig relation mellan 2005 och 2012 på nätet via exempelvis 
sociala medier. Hälften av dessa har dock använt dejtingsajter. 
     Med fler potentiella partners, möjlighet att enkelt välja någon annan och den efterlängtade 
drömpartnern bara en knapptryckning bort, vad går vi på när vi väljer någon för en långsiktig 
parrelation? Vilka egenskaper tycker vi är viktiga? Och när allt kommer omkring, utgår vi då 
ifrån SET eller det positivpsykologiska perspektivet? 
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Evolutionspsykologi och valet av livspartner  
 
När det gäller att välja livspartner ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv föredrar man 
egenskaper som bidrar till överlevnad och reproduktion. Man tycker sig kunna se tydliga 
könsskillnader, där män verkar föredra yngre och attraktiva partners och kvinnor partners med 
god ekonomi. Rent evolutionärt skulle detta kunna förklaras med att yngre och attraktiva 
kvinnor är mer fertila, något som ökar chansen för reproduktion (Buss & Schmitt, 1993). 
Kvinnornas val skulle förklaras ur ett evolutionärt perspektiv med att kvinnor önskar sig en 
partner som kan försörja henne och deras eventuella avkomma. Därför skulle det möjligen kunna 
vara viktigare för kvinnan att hitta någon med goda ekonomiska resurser för att försäkra sig om 
en trygg tillvaro för henne och deras framtida barn. I en undersökning där man studerade 37 
olika kulturer i 33 länder fann man att män och kvinnor sökte efter olika saker hos en potentiell 
partner (Buss, 1989; Buss et al., 1990). Man såg att kvinnor i 36 länder av 37 värderade en 
potentiell partner med god ekonomi högt. Undersökningen visade även att män önskade sig 
yngre och attraktiva partners mer än vad kvinnorna gjorde (Buss, 1989; Buss & Schmitt, 1993).  
     Frågan är nu bara om dessa nedärvda preferenser gäller än idag? Enligt evolutionisterna har 
vi moderna nutidsmänniskor ärvt samma maskulina och feminina preferenser vilket verkar vara 
svåra att förändra. Enligt DeBruine, Benedict, Frederick, Haselton, Penton-Voak (2010) 
föredrar kvinnor män med mer maskulina ansikten, röster, kroppsformer och dofter under sin 
fertila fas av menstruationscykeln än annars. Utifrån ett evolutionistiskt sätt att se det skulle 
detta tyda på att när kvinnan har störst chans att bli gravid, väljer hon en genetiskt maskulin man 
för reproduktion särskilt för kortsiktiga relationer, utifrån hennes biologiska nedärvda 
preferenser (DeBruine et al., 2010) 
     Det finns även annan forskning om våra önskade kroppsideal hos en potentiell romantisk 
partner av Murnen, Poinsatte, Huntsman, Goldfarb, Glaser (2015). Av de heterosexuella 
studenter som tillfrågades, var 327 kvinnor och 160 män. Deltagarna blev visade olika 
kroppstyper i form av siluetter. De ombads sedan att välja en viss siluett som kroppsideal för en 
romantisk partner och bedömde sedan hur viktigt det var för dem att deras partner hade just den 
ideala kroppstypen som de valt ut. Studien visade att både män och kvinnor hade orealistiska 
kroppsideal för en romantisk partner. Män efterfrågade smala kvinnor med fyllig barm och 
runda höfter. Kopplat till ett evolutionärt perspektiv signalerar detta fertilitet och reproduktiv 
livskraft. Kvinnlig attraktion anses vara ett tecken på hälsa något som därmed är viktigt för 
männen. Kvinnorna föredrog siluettbilder med mycket muskulösa män med stort omfång över 
bröstet då det ur ett evolutionärt perspektiv står för dominans. Man kunde även se att 
idrottsmedia och reality-tv påverkade mäns syn på kroppsidealet hos kvinnor.  Där visades det 
större variation av kroppsideal för män än för kvinnor. Kroppsidealet för hur män såg ut var 
alltså mer tillåtande än för hur kvinnor såg ut, något som lett till att kvinnor blir mer 
objektifierade som sexobjekt än vad män blir. Studien visade också att unga kvinnor känner sig 
mindre nöjda med sina kroppar än unga män och att kvinnornas egna kroppsideal var att vara 
smalare än vad männens kroppsideal för kvinnorna var. Omvänt hade männen muskulösare 
kroppsideal på sig själva än vad kvinnorna efterfrågade. Viktigast var det dock för männen att 
kvinnorna var attraktiva (Murnen et al., 2015).  
 
  



3 
 

Sexual Economics Theory (SET) 
 
Baumeister och Vohs (2004) SET är en senare ekonomisk teori med evolutionära rötter som 
försöker beskriva hur män och kvinnor fungerar i ett heterosexuellt sammanhang i val av en 
potentiell romantisk partner. Enligt SET är sex en resurs som kvinnor har och som män är villiga 
att byta ekonomiska och andra resurser för att få. Ur ett evolutionsmässigt perspektiv följer detta 
resonemang samma tankesätt som innan. Själva grunden i teorin är att kvinnans sexualitet 
värderas högre än mannens, inte för att kvinnor är ointresserade av sex, utan för att mäns intresse 
för sex är större. Baumeister, Catanese och Vohs (2001) fann att sex är viktigare för män än 
kvinnor. Män tänker oftare på sex än kvinnor, har frekventa fantasier, är oftare sexuellt 
upphetsade och önskar mer sex både i början och senare av en relation och även utanför 
relationen. Detta förstärker värdet på kvinnans sexualitet som en resurs (Baumeister och Vohs, 
2004). Mäns och kvinnors olika attityder till sex går att förklara ur ett evolutionärt perspektiv, 
där det sexuella utbytet var en hög kostnad för kvinnan då hon riskerade att bli gravid, kunde dö 
i barnsäng eller bli ansvarig för att uppfostra och ta hand om ett eventuellt barn, något som 
kunde göra kvinnan mer återhållsam. För mannen däremot innebar den sexuella akten en mycket 
liten risk, iallafall om han inte hade tänkt sig att engagera sig i ett eventuellt föräldraskap. Det 
finns även andra sociala förklaringar till teorin om man går ända tillbaka till jägar- och 
samlarsamhället där kvinnans sexualitet var en av de få resurser som kvinnan hade (Baumeister 
och Vohs, 2004).  
     Genom att se på sex som en resurs som kvinnan besitter och som mannen vill ha, behöver 
mannen erbjuda någonting mer av värde för kvinnan utöver det sexuella. Detta ger män rollen 
som köpare av sexuella resurser och kvinnor rollen som säljare av dessa. Män önskar med andra 
ord att få sex av kvinnor genom att erbjuda andra ekonomiska- och omsorgsresurser i utbyte. 
Och precis som vilken annan marknad som helst, påverkas priset av utbud och efterfrågan samt 
av rådande konkurrens (Baumeister & Vohs, 2004). 
Enligt SET värdesätter kvinnor mannens ekonomiska och omsorgsresurser högt, att han är 
omtänksam, respektfull, ger henne presenter, tar ut henne på dejter och spenderar tid 
tillsammans med henne (Baumeister & Vohs, 2004). Ytterligare egenskaper som är viktiga för 
kvinnor, enligt SET, är en ordnad ekonomi, fast anställning och att han kan ge henne en 
långsiktig ekonomisk trygghet. Men även att han är villig att satsa på relationen, vill dela livet 
med henne och i och med det välja bort andra kvinnor (Baumeister et al., 2017). Männen å andra 
sidan, enligt SET, anser att det är viktigt att kvinnan är attraktiv, ser bra ut, är yngre, har sexiga 
kläder och inte haft för många tidigare relationer (Baumeister & Vohs, 2004). Detta höjer då 
hennes värde för mannen. Något som däremot sänker ”priset” på kvinnan utifrån mannens 
perspektiv är om hon inte är attraktiv, är äldre, har en stark sexuell drivkraft eller har lägre status 
än mannen (Baumeister & Vohs, 2004). 
     Det finns stark kritik mot SET bland annat från Rudman och Fetterrolf (2014) som menar att 
man underskattar vikten av nära relationer och att man i och med teorin förstärker 
ojämlikheterna mellan könen, där kvinnan är förloraren. Kritiken besvarades av Vohs och 
Baumeister (2015) med att både män och kvinnor är handelsvaror i ett ekonomiskt och socialt 
utbyte och inte endast kvinnorna. Studier har även visat att SET fungerar bäst i samhällen som 
inte är så jämlika (Baumeister & Mendoza, 2011). 
 
 
Positivpsykologin och relationer 
 
Undersökningar utifrån den positiva psykologin vill förstå vad som gör livet värt att leva genom 
att fokusera på inre stärkande egenskaper och positiva erfarenheter (Seligman, 2002; Seligman 
& Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005). Man vill utforska sådant 
som leder till lyckligare liv med mer livskvalitet och tona ner negativa egenskaper som 
associeras med sjukdom och psykisk ohälsa. Seligman (2002) visade att det finns vissa inre 
egenskaper som bidrar till en känsla av tillfredsställelse i livet oavsett vilken kultur man lever i. 
I en undersökning i mer än 40 länder fann Seligman att dessa egenskaper var vänlighet, rättvisa, 
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äkthet, tacksamhet och öppenhet. Frågan är om dessa egenskaper inte bara gäller i livet generellt, 
utan även i valet av en livskamrat? 
     En rysk undersökning av Pearce, Chuikova, Ramsey, och Galyautdinova (2010) studerade 
om det fanns några kulturella skillnader eller könsskillnader när det gällde egenskaper som 
önskades av långsiktiga romantiska partners. De undersökte även egenskaper både utifrån ett 
evolutionspsykologiskt perspektiv och ett positivpsykologiskt perspektiv. Man lät studenter i 
Ryssland och USA värdera 37 olika egenskaper utifrån båda perspektiven. Resultatet visade att 
det som deltagarna önskade sig mest hos en långsiktig romantisk partner var kärlek, pålitlighet, 
lycka, vänlighet och humor. Detta gällde både ryssar och amerikaner. Utav de 10 i topp-
egenskaperna, härrördes endast två från den evolutionära psykologin (pålitlighet och önskan om 
att skaffa barn). De 8 andra egenskaperna kom från den positiva psykologin (kärlek, lycka, 
vänlighet, humor, samarbetsförmåga, social intelligens, hoppfullhet och förlåtelse). När man 
tittade på de 10 lägst rankade egenskaperna, utgick 9 av 10 från evolutionspsykologin 
(försiktighet, fysisk styrka, symmetri, anspråkslöshet, hög social status, sexuell erfarenhet, 
äldre, stor fysik, sexuellt oerfaren, liten fysisk och yngre). Endast en tillhörde den positiva 
psykologin (blyg). Trots detta stöttade undersökningen de traditionella könsrollerna enligt 
evolutionspsykologin. Kvinnorna värderade en ordnad ekonomi, äldre partners, fysisk styrka 
och önskade män som var fysiskt större än dem själva medan män ville ha partners som var 
fysiskt mindre än dem själva (Pearce et al., 2010).  
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka vilka egenskaper som svenska män och kvinnor i åldrarna 21 – 
65 år ansåg vara viktiga vid val av en potentiell romantisk partner utifrån SET och den positiva 
psykologins perspektiv. Egenskaperna är uppdelade utifrån sexuella resurser, ekonomiska och 
omsorgsresurser och aspekter från den positiva psykologin. Dessutom var det intressant att 
studera vilket perspektiv som är viktigast för svenskar som lever i ett relativt jämställt samhälle 
samt om det fanns någon skillnad i egenskapernas betydelse för män och kvinnor.  
 
Följande frågeställning undersöktes: 
 
Vilka egenskaper är viktiga vid val av en potentiell romantisk partner? 
Finns det någon skillnad i egenskapernas betydelse för män och kvinnor när det gäller de 
egenskaper som är kopplade till SET respektive positivpsykologin?  
 
H1: Egenskaper från den positiva psykologin anses vara viktigare än de från SET, detta oavsett 
kön.   
 
H2: Män förväntas värdera sexuella resurser inom SET, högre än vad kvinnor gör. 
 
H3: Kvinnor förväntas värdera ekonomiska och omsorgsresurser inom SET, högre än män. 
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Metod 
 
Deltagare 
 
Totalt tillfrågades 348 panelmedlemmar inom en webbaserad konsumentpanel, att svara på 
enkäten. En konsumentpanel består av privatpersoner som svarar på enkäter på uppdrag av 
marknadsundersökningsföretag. För att få en homogen åldersspridning för både män och 
kvinnor och för att undvika en snedvriden åldersfördelning, skapades ålderskvoter på 20 - 34 år, 
35 – 50 år och 51 – 65 år. Av samtliga panelmedlemmar började 156 besvara enkäten men 40 
exkluderades från undersökningen på grund av redan fyllda ålderskvoter och 16 valde att 
avbryta enkäten. Det ger ett externt bortfall på 292. Av samtliga kunde dock 100 enkäter 
användas vilket gav en svarsprocent på 64%. Om man räknar svarsprocenten för samtliga 348 
panelmedlemmar som valde att inte delta så var den 45%. Deltagarna kom från hela Sverige och 
bestod av 50 män (50%) och 50 kvinnor (50%) i åldrarna 21 – 65 år. Medelåldern för samtliga 
deltagare var (M =  42.46 år,  SD = 13.06) varav kvinnornas medelålder var (M = 42.00 år, SD 
= 12.76) och männens medelålder var (M = 42.92 år, SD = 13.06).  
     När det gäller relationsstatus på deltagarna var 27% singlar, 5% särbos, 28% sambos, 37% 
gifta, 2% annat samt 1% som inte ville ange detta. Av deltagarna hade 17% dejtat eller sökt en 
potentiell romantisk partner de senaste 2 åren, 17% för 3 - 5 år sedan, 10% för 6 – 10 år sedan, 
13% för 11 – 20 år sedan och 16% för mer än 20 år sedan. De deltagare som aldrig har dejtat 
eller sökt en potentiell romantisk partner var 19%, 6% visste inte eller mindes inte och 2% ville 
inte svara. Av de tillfrågade sökte 50 män en kvinna. Då det gick att välja fler alternativ, valde 
46 kvinnor en man, 4 kvinnor en kvinna och 3 kvinnor sökte både en man eller en kvinna.  
 
 
Material 
 
Innan enkäten genomfördes gjord jag en förstudie på en svensk dejtingsajt som studerade vilka 
egenskaper som 70 singlar (35 män, 35 kvinnor) i åldern 21 – 65 år själva beskrev att de sökte 
hos en potentiell romantisk partner i sina profiler. De egenskaper som förekom flest gånger 
stämde väl överens med den positiva psykologin. Utifrån detta resultat samt med bakgrund av 
SET, evolutionspsykologiska och positivpsykologiska teorier om vilka egenskaper man söker 
hos en potentiell romantisk partner, utformades enkäten.  
     Själva enkäten bestod utav 37 frågor uppdelade i tre delar. Den första delen handlade om 
bakgrundsfrågor som ålder, kön och relationsstatus. När det gäller ålder så angav man sin exakta 
ålder i antal år. För frågan om vilket kön man identifierade sig med, kunde man välja mellan 
man, kvinna, annat och vill inte ange. För frågan om relationsstatus fanns följande 
svarsalternativ singlar, särbos, sambos, gifta, annat samt vill inte ange. Det fanns även frågor 
om ifall man hade dejtat eller sökt en potentiell romantisk partner tidigare samt vilket kön på en 
eventuell partner man då skulle önska.  
     Den andra delen av enkäten bestod utav frågor där deltagarna fick ange hur viktiga 30 olika 
egenskaper var om de skulle välja en potentiell romantisk partner. Egenskapsfrågorna 
randomiserades så att alla deltagare fick frågorna i en egen ordning. Detta för att undvika att 
frågornas ordning skulle påverka hur deltagarna svarade. Svaren bestod av en 5-gradig Likert 
skala med alternativen inte alls viktigt (1), mindre viktigt (2), delvis viktigt (3), ganska viktigt 
(4), mycket viktigt (5) samt ett sjätte alternativ som inte togs med i beräkningar,  vet inte/ vill 
inte ange (0). Från varje egenskap kunde alltså noll till fem poäng erhållas. Frågorna mätte 
egenskaperna utifrån tre olika teoriområden; sexuella resurser, ekonomiska och omsorgsresurser 
och aspekter från den positiva psykologin.  
     Indexet för sexuella resurser bestod av medelvärdet för 8 frågor om hur viktiga följande 
egenskaper var, är mån om sitt yttre, är passionerad, vill vara nära, ser bra ut, är attraktiv, har 
haft få tidigare relationer, är yngre än dig och tycker att det är viktigt med sex i en relation. Ju 
högre poängsumma desto viktigare ansågs egenskaperna vara (Cronbachs alfa = .77).  
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     För indexet ekonomiska och omsorgsresurser var medelvärdet 12 och bestod av frågor om 
hur viktiga följande egenskaper var, är varm och omtänksam, har en ordnad ekonomi, har det 
gott ställt, har en fast anställning, vill dela livet med dig, är äldre än dig, har en bättre ekonomi 
än dig, får dig att känna dig uppvaktad, är generös, inte har några betalningsanmärkningar och 
inte har barn sedan tidigare. Ju högre poängsumma desto viktigare ansågs egenskaperna vara 
(Cronbachs alfa = .74).  Beslutet togs att ta bort egenskapen ”är äldre än dig” vilket höjde 
Cronbachs alfa till .77).  
     När det gäller indexet från den positiva psykologin bestod den utav medelvärdet för 11 frågor 
varav 5 var egenskaperna (glad, social, ärlig, snäll och har humor) och 6 aktiviteter (tycker om 
att träna, gillar att vara ute i naturen, gillar att resa, vill umgås med familj och vänner, njuter 
av mat och dryck och gillar att leva ett aktivt liv). Ju högre poängsumma desto viktigare ansågs 
egenskaperna vara (Cronbachs alfa = .78).  
     Den sista delen av enkäten bestod endast av 2 övriga frågor där deltagaren själv kunde ange 
om det var någon annan egenskap som man tyckte var viktig i val av partner samt eventuella 
intryck och synpunkter på enkäten. Då ingen valde att svara här kommer dessa frågor inte att 
analyseras.  
     Innan enkäten skickades ut till deltagarna i panelurvalet, pilottestades enkäten av 10 personer 
för att undersöka frågornas förståelse och tydlighet. Då responsen var god påbörjades enkäten 
strax därefter.  
 
 
Procedur 
 
Deltagarna i huvudundersökningen var medlemmar i en webbaserade konsumentpanel. De 
medlemmar som passade urvalskriterierna fick en förfrågan mejlad till sig och kunde därigenom 
själva välja om de ville deltaga eller inte. De som valde att gå vidare med enkäten informerades 
skriftligen i början av enkäten, om att studien handlade om dejting och om att undersöka vilka 
egenskaper som är viktiga vid val av en potentiell romantisk partner. De informerades även om 
undersökningens syfte, att allt deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta när som helst eller 
vid behov välja svarsalternativet vet inte/ vill inte ange. All data skulle behandlas anonymt och 
skulle inte användas i ett kommersiellt syfte enligt de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom utlämnades kontaktuppgifter till både mig och min 
handledare, för eventuella frågor eller om deltagarna ville ta del av resultatet. Enkäten tog ca 10 
minuter att besvara. Efter besvarad enkät tackades deltagarna för sin medverkan. Deltagandet i 
konsumentpanelen är frivillig och medlemmarna får inte ersättning i form av pengar. Däremot 
får medlemmarna poäng för varje undersökning de deltar i. Dessa kan sedan växlas in mot olika 
produkter eller doneras till välgörenhet.  
 
 
Etiska överväganden 
 
Inför denna undersökning gjorde ett etiskt övervägande huruvida man skulle ställa frågor av en 
sådan privat karaktär och hur frågorna kring denna undersökning skulle kunna upplevas. För att 
inte deltagarna skulle känna att frågorna var alltför känsliga lades svarsalternativet vet inte/ vill 
inte ange till. Gällande frågorna om deltagarens kön och om vilket kön på en eventuell partner 
som man sökte, lades även svarsalternativen annat och vill inte ange till av samma skäl.  
     När det gäller förundersökningen på dejtingsajten förekom ingen kontakt med någon av 
medlemmarna. Syftet var endast att studera medlemmarnas skriftliga profiler och vilka 
egenskaper de sade sig söka hos en potentiell partner och jämföra dessa med de tre etablerade 
relationsteorierna. Detta förfarande har godkänts av dejtingsajten. 
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Resultat 
 
Överblick av analyser 
 
En 2 x 3 mixad variansanalys med kön (man, kvinna) som mellangruppsfaktor och index 
(sexuella resurser, ekonomiska och omsorgsresurser, positiv psykologi) som inomgruppsfaktor. 
Den beroende variabeln var skattningar av hur viktiga hos en potentiell partner de olika 
egenskaperna var, ”viktiga egenskaper hos en potentiell partner” definierades genom att 
samtliga egenskapers medelvärden slogs samman till ett medelvärdeindex eller skattning.      
Sphericity assumed användes för den mixade variansanalysen, då antagandet av sfäricitet var 
uppfyllt. Signifikanta interaktioner reddes ut med enkeleffektsanalyser och post hoc-testet 
Bonferroni. Signifikansnivån sattes till 95%. För att besvara frågan över vilka egenskaper som 
män och kvinnor tyckte var viktigast hos en potentiell partner beräknades medelvärde samt 
standardavvikelse för samtliga enskilda egenskaper för både män och kvinnor.  
 
 
Huvudanalys 
 
För att undersöka H1, att egenskaper från den positiva psykologin anses vara viktigare än de från 
SET oavsett kön, H2 att män förväntas värdera sexuella resurser högre än vad kvinnor gör samt 
H3 att kvinnor förväntas värdera ekonomiska och omsorgsresurser högre än män, utfördes en 2 
x 3 mixad variansanalys med kön (man, kvinna) som mellangruppsfaktor och index (sexuella 
resurser, ekonomiska och omsorgsresurser, positiv psykologiska aspekter) som 
inomgruppsfaktor. Den beroende variabeln var medelvärdet för skattning av hur viktiga 
egenskaper hos en potentiell partner inom respektive index kategori.  
     Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för kön och därmed ingen skillnad i skattningar för 
män (M =  3.62, SD =  0.06) och för kvinnor (M = 3.59, SD = 0.06), F(1, 97) = 0.50, p > .05. 
Däremot fanns det en huvudeffekt för indexen F(2, 194) = 77.35 p < .001, partiella etakvadrat 
= .44. Uppföljning med bonferonni visade att sexuella resurser skattades som mindre viktiga (M 
= 3.31, SD = 0.06), än ekonomiska och omsorgsresurser (M = 3.53, SD = 0.05), som i sin tur 
skattades som mindre viktiga än för positiv psykologiska aspekter (M=3.98, SD = 0.05). Att för 
positiva psykologiska aspekter skattades högre än de andra två indexen gav partiellt stöd för H1. 
Huvudeffekten av index kvalificerades dock av en signifikant Kön x Index interaktion, F(2, 194) 
= 9.69,  p <  .001, partiella eta-kvadrat = .09 (se Figur 1).  
     För att reda ut den signifikanta interaktionen och testa H1 ytterligare genomfördes 
enkeleffektsanalyser för index separat för män och kvinnor. Det fanns en signifikant effekt av 
index för män, F(2, 96) = 29.64, p < .001, partiella eta-kvadrat = .38. Uppföljning med 
bonferonni visade att män skattade positiv psykologiska aspekter som viktigare (M = 3.90, SE 
= 0.07) än både sexuella resurser (M = 3.46, SE = 0.07), p < .001 och ekonomiska och 
omsorgsresurser (M = 3.49, SE = 0.07), p < .00, som inte skiljde sig åt.  
     Detta gav ytterligare stöd för H1 eftersom män skattade positiv psykologiska aspekter som 
viktigare än de övriga indexen.  När det gäller kvinnor fanns det en signifikant effekt av index, 
F(2, 98) = 51.46,  p < .001, partiella eta-kvadrat = .51.  Uppföljning med bonferonni visade även 
här stöd för H1 eftersom kvinnor skattade positiv psykologiska aspekter som viktigare (M = 
4.05, SE = 0.07) än ekonomiska och omsorgsresurser (M = 3.57, SE = 0.08) vilket i sin tur ansågs 
vara viktigare än sexuella resurser (M = 3.16, SE = 0.09), samtliga p’s < .001.  
     För att reda ut den signifikanta interaktionen och testa H2 (att män skulle skatta sexuella 
resurser högre än kvinnor skulle) och H3 (att kvinnor skulle skatta ekonomiska och 
omsorgsresurser högre än män skulle) genomfördes enkeleffektsanalyser av kön separat för de 
olika indexen. Resultatet visade att det var viktigare med egenskaperna i sexuella resurser för 
män (M = 3.46, SD = 0.08) än för kvinnorna (M = 3.16, SD = 0.08), F(1, 97) = 6.83, p = .01, 
och eta-kvadraten är .07. H2 fick därmed stöd.  
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     Resultatet visade däremot ingen skillnad mellan män (M = 3.45, SD = 0.51) och kvinnor (M 
= 3.57, SD = 0.58) när det gäller indexet för ekonomi och omsorg, F(1, 97) =  0.55, p = .460. H3 
ges därmed inget stöd.  
      Inte heller resultatet för indexet med positiva psykologiska aspekter är signifikant F(1, 97) 
= 2.04, p = .157, vilket innebär att kvinnor (M = 4.05, SD = 0.07) inte värderade aspekter från 
positiv psykologi högre än män (M = 3.90, SD = 0.07).  
 

 
Not. Indextyp; sex = sexuella resurser, ekonomi = ekonomisk och omsorgsresurser, positiv = aspekter från den 
positiva psykologin. 
 

Figur 1. Interaktion mellan index och kön 
 
 
De viktigaste egenskaperna 
 
Beräkningarna visade att egenskaper kopplade till de positiva psykologiska aspekterna, var 
viktigare i valet av en potentiell romantisk partner, än egenskaper kopplade till de andra indexen. 
Men hur skattades varje enskild egenskap var för sig? För att undersöka detta rankades samtliga 
30 egenskaper. Dessa delades sedan upp för män, kvinnor och män och kvinnor sammanslaget 
till ett totalvärde för båda könen (se Tabell 1).  
     Studien visade att både män och kvinnor tycker att liknande egenskaper är viktiga hos en 
potentiell partner. På topp 5-listan för både män och kvinnor sammanslaget, fanns egenskaperna 
ärlig, snäll, dela livet med dig, varm och omtänksam och humor. På sjätte plats kom egenskapen 
glad. Om man endast tittade på männens resultat toppade egenskaperna ärlig, snäll, dela livet 
med dig, glad och varm och omtänksam listan. För kvinnorna låg egenskaperna snäll, ärlig, 
varm och omtänksam, dela livet med dig och humor högst upp, tätt följt av glad.  
     Resultatet visade att 3 av de 5 viktigaste egenskaper för både män och kvinnor var från den 
positiva psykologin (ärlig, snäll och humor) och 2 av 5 från SET (dela livet med dig och varm 
och omtänksam). Om man istället granskar de 5 lägst rankade egenskaperna för både män och 
kvinnor var 5 av 5 från SET (äldre, yngre, bättre ekonomi än dig, få tidiga relationer och inga 
barn sedan tidigare). 
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Tabell 1 
Topp 30 viktigaste egenskaperna hos en romantisk partner 
 
Rank 

 
Egenskap 

Total Man Kvinna 
M SD M SD M SD 

1. Ärlig 4.84 0.47 4.76 0.56 4.92 0.34 
2. Snäll 4.73 0.47 4.53 0.54 4.94 0.24 
3. Dela livet med dig 4.56 0.75 4.43 0.82 4.68 0.65 
4. Varm och omtänksam 4.55 0.63 4.33 0.69 4.78 0.47 
5. Humor 4.45 0.64 4.29 0.65 4.61 0.61 
6. Glad 4.45 0.66 4.33 0.69 4.57 0.61 
7. Ordnad ekonomi 4,04 0.92 3.92 0.93 4.16 0.91 
8. Vara nära 4.03 0.82 3.96 0.82 4.10 0.82 
9. Social 3.99 0.84 3.96 0.74 4.02 0.92 

10. 
 

Umgås med familj och 
vänner 

3.98 0.88 3.82 0.86 4.14 0.89 

11. Sex 3.86 0.98 4.17 0.78 3.56 1.07 
12. Attraktiv 3.82 0.91 3.94 0.80 3.69 1.00 

13. 
 

Få dig att känna dig 
uppvaktad 

3.79 0.82 3.51 0.74 4.06 0.82 

14. 
 

Njuter av god mat och 
dryck 

3.79 1.01 3.86 0.96 3.72 1.07 

15. 
 

Inga 
betalningsanmärkningar 

3.71 1.19 3.88 1.12 3.56 1.25 

16. Generös 3.70 0.89 3.67 0.85 3.73 0.93 
17. Resa 3.62 1.16 3.41 1.14 3.84 1.16 
18. Passionerad 3.60 0.86 3.73 0.70 3.46 0.97 
19. Ser bra ut 3.59 0.90 3.88 0.81 3.30 0.91 
20. Aktivt liv 3.58 1.03 3.57 0.98 3.58 1.09  
21.  Mån om sitt yttre 3.57 0.74 3.61 0.76 3.52 0.74 
22. Vara ute i naturen 3.38 1.16 3.31 1.14 3.46 1.18 
23. Fast anställning 3.33 1.13 3.33 1.13 3.33 1.14 
24. Gott ställt 3.01 0.87 3.08 0.86 2.94 0.89 
25. Träning 2.98 1.10 3.14 1.10 2.82 1.08 
26. Inte barn sedan tidigare 2.50 1.42 2.66 1.36 2.34 1.48 
27. Få tidigare relationer 2.21 1.16 2.19 1.08 2.22 1.25 
28. Bättre ekonomi än du 2.06 0.93 2.04 0.79 2.08 1.06 
29. Yngre 1.76 1.05 2.08 1.05 1.45 0.96 
30. Äldre 1.63 0.86 1.54 0.72 1.71 0.98 

  
Not. Skattningen för egenskaperna var följande; inte alls viktigt (1), mindre viktigt (2), delvis viktigt (3), ganska 
viktigt (4), mycket viktigt (5) och vet inte/ vill inte ange (0). 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka egenskaper som svenska män och kvinnor i åldrarna 
21 – 65 år ansåg vara viktiga vid val av en potentiell romantisk partner utifrån SET samt aspekter 
från den positiva psykologin. Detta skedde utifrån två frågeställningar och tre hypoteser.  
     Den första hypotesen handlade om ifall egenskaper från den positiva psykologins aspekter 
ansågs vara viktigare än de som var kopplade till sexuella resurser och ekonomiska och 
omsorgsresurser, oavsett kön.  Resultatet visade att både män och kvinnor värdesatte egenskaper 
från den positiva psykologin högst. De enskilda egenskaperna som både män och kvinnor ansåg 
vara viktigast var ärlig, snäll, dela livet med dig, varm och omtänksam och humor. Ingen större 
skillnad kunde där utskiljas mellan könen. Däremot kunde 3 av 5 relateras till aspekter från den 
positiva psykologin (ärlig, snäll och humor) och 2 av 5  till SET (dela livet med dig och varm 
och omtänksam). Om man istället tittade på de 5 lägst rankade egenskaperna för både män och 
kvinnor var 5 av 5 från SET (äldre, yngre, bättre ekonomi än dig, få tidiga relationer och inga 
barn sedan tidigare). 
     Detta går i linje med tidigare forskning enligt Pearce et al. (2010) där deras studie visade att 
de fem viktigaste egenskaperna hos en potentiell romantisk partner var kärlek, pålitlighet, lycka, 
vänlighet och humor. Resultatet från båda studierna skiljde sig något åt på grund av den 
språkliga skillnaden som blev vid översättningen från engelska till svenska. Egenskaper från 
Pearce et al. (2010) studie var på engelska love, dependent, happy, kindness and humor.  
     Den andra hypotesen undersökte om män värderade sexuella resurser högre än vad kvinnorna 
gjorde. Resultatet visade att män svarade signifikant högre än kvinnorna på egenskaper som var 
kopplade till sexuella resurser och SET. Att dessa egenskaper ansågs vara viktigare för män än 
för kvinnorna var i linje med tidigare forskning av Baumeister och Vohs (2004) angående SET. 
Att män önskade sig yngre och attraktivare partners i större utsträckning än kvinnorna, visade 
undersökningarna från Buss (1989) och Buss och Schmitt (1993). Även forskningen om 
kroppsideal av Murnen et al. (2015) kom fram till att det var viktigare för männen att kvinnorna 
var attraktiva än det var för kvinnorna att männen var det. 
     Den tredje hypotesen undersökte huruvida kvinnor värderade ekonomiska och 
omsorgsresurser högre än män. Studien visade inget signifikant resultat gällande detta och går 
därmed mot SET. Resultatet stämmer varken med Baumeister och Vohs (2004) eller Buss (1989; 
Buss och Schmitt, 1993) som i sina undersökningar menade att kvinnor värderade en potentiell 
partner med god ekonomi högt. Kanhända kan det bero på att Sverige är ett relativt jämställt 
samhälle och att svenska kvinnor inte behöver en partner med god ekonomi för att försörja sig 
och sina barn? Det skulle i sådant fall stämma överens med studier från Baumeister och 
Mendoza (2011) som visar att SET inte stämmer så bra i jämställda samhällen och att 
könsrollerna blir mer utpräglade i samhällen där maktfördelningen ser olika ut och där kvinnor 
och män har olika förutsättningar till utbildning och försörjningsmöjligheter.  
 
 
Styrkor och svagheter  
 
En styrka hos studien är att den har ett brett perspektiv då den mäter 30 olika egenskaper som 
kan vara viktiga hos en potentiell romantisk partner. Studien summerar egenskaper utifrån tre 
olika teoretiska index/ infallsvinklar kompletterat med andra egenskaper som kommit fram från 
förstudien på dejtingsajten. Det finns alltid en risk att deltagarna svarar utifrån vad som är socialt 
acceptabelt i samhället och därmed inte är helt uppriktiga i sina svar. Dock visade studien att 
indexet för sexuella resurser var signifikant viktigare för män än för kvinnor precis som 
Baumeister och Vohs (2004) forskning menade. Detta skulle kunna indikera att socialt 
anpassade svar var ett mindre problem i denna studie.  
     En annan styrka var att både förundersökningen av 70 medlemmar från en svensk dejtingsajt 
samt de 100 deltagarna i huvudstudien, kom ifrån hela Sverige och var jämt fördelade 
åldersmässigt mellan 21 – 65 år. Deltagarna var dessutom uppdelade på lika många män som 
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kvinnor. Detta för att resultatet skulle kunna avspegla hela samhället och minskar risken för 
skevhet i urvalet.  
     Även studiens resultat som visade att både män och kvinnor tyckte att egenskaper från den 
positiva psykologin var viktigare än egenskaper kopplade till sexuella resurser och ekonomi och 
omsorgsresurser i SET, var en styrka. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Pearce 
et al., 2010). Tyvärr speglas inte de egenskaper kopplade till den positiva psykologin helt och 
hållet av den här studien. Detta berodde på att jag läste artikeln om dessa egenskaper först efter 
huvudenkätens start. Dock fångade förstudien in huvuddelen av aspekterna iallafall. För att 
krångla till det hela ytterligare, finns det några egenskaper som ligger i gränslandet mellan de 
olika indexen. Sannolikt är egenskaper som varm och omtänksam och någon som vill dela livet 
med dig viktiga egenskaper också inom positiv psykologi även om de i den här studien räknas 
till SET. Detta skulle möjligen kunna påverka validiteten. Även översättningarna skulle kan vara 
en svag länk. Den ryska studien redovisas på engelska och vid översättningen till svenska 
användes andra ord än de som studien använt i enkäten. Dock är innebörden snarlik och enkäten 
använde de ord som medlemmarna på dejtingsajten använde i sitt vardagliga språkbruk. 
     En svaghet kan möjligen vara att enkäten inte är ett etablerat mätinstrument utan framtaget 
enbart för just denna studie. Dock har enkäten pilottestats av 10 personer innan själva 
huvudstudien genomfördes. Överlag var responsen positiv från deltagarna som upplevde att 
enkäten var enkel, tydlig och lätt att besvara. Detta enligt en avslutande fråga om enkätens 
innehåll. Även Cronbachs alfa var över de godkända .70 för samtliga egenskapsindex vilket 
tyder på att reliabiliteten var god för både mätningen och egenskaperna. Man skulle därför kunna 
säga att resultatet är möjligt att generalisera. 
     Studien tog upp bakgrundsvariabler som exempelvis sexuell läggning. Detta för att SET 
bygger på heterosexuella relationer. En svaghet skulle kunna vara att det i undersökningen deltar 
46 kvinnor som sökte en man, 4 kvinnor sökte en kvinna samt 3 kvinnor sökte både en man eller 
en kvinna. Totalt deltog endast 50 kvinnor, vilket innebar att några angett flera alternativ. Dock 
är detta så få i antalet och man kan förmoda att det inte kom att påverka själva resultatet 
nämnvärt.  
     Svarsprocenten på 64% skulle kunna ses som en svaghet. Dock är denna svarsfrekvens 
normal när man tillfrågar medlemmar i en konsumentpanel. Det är ovanligt att medlemmar 
besvarar alla enkäter de tillfrågas om, utan man väljer till största del ut vissa enkäter 
slumpmässigt beroende på om man har tid och möjlighet att besvara den just för tillfället.  
 
 
Förslag till vidare studier 
 
Den här studien har bidragit med en bättre förståelse kring vilka egenskaper som är viktiga när 
vi söker en livskamrat. Då studien var relativt liten i sin omfattning skulle det vara intressant 
om forskare framöver genomförde en större studie med ett större antal egenskaper kopplade till 
positiv psykologi. En sådan studie skulle dessutom tydligare kunna urskilja könsrollernas 
betydelse för val av potentiell romantisk partner i ett relativt jämställt samhälle. Genom att 
använda en maxdiff (maximum difference scaling) som mätmetod där olika egenskaper ställs 
mot varandra, skulle man få fram en tydligare ranking av de viktigaste egenskaperna och kunna 
utveckla studien vidare. För skulle det kunna vara så att det som är viktigt för oss moderna 
nutidsmänniskor har ändrats i och med att vi fått det bättre materiellt, så att vi inte längre styrs 
lika mycket av biologi som tidigare? Eller har det att göra med att vi lever i ett sådant jämställt 
samhälle, så att kvinnor kan unna sig rätten att välja partner utifrån egenskaper från den positiva 
psykologin och inte endast för att överleva? Ett annat förslag på framtida studier skulle kunna 
vara att man i en större studie undersöker om singlar och de som lever i längre relationer, 
värderar samma egenskaper. 
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Slutsatser 
 
Dejtingsajeterna gör det möjligt för oss att enkelt träffa fler potentiella partners än vad som 
någonsin tidigare kunnat ske. Men vad är det då som gör att vi väljer att gå in i en långvarig 
relation med en viss person och inte med någon annan? Vilka egenskaper tycker vi är viktiga? 
Och när allt kommer omkring, utgår vi då ifrån egenskaper kopplade till SET eller från den 
positiva psykologin? Och tycker män och kvinnor lika när det gäller egenskaper hos en potentiell 
romantisk partner?  
     Den här studien har först gjort en förstudie av 70 personer på en svensk dejtingsajt, för att 
undersöka vilka egenskaper deltagarna beskrev att de sökte hos en potentiell romantisk partner. 
Utifrån denna tillsammans med tre olika relationsteorier, utformades sedan enkäten som sedan 
besvarades av 100 personer (50 män, 50 kvinnor). Totalt sett kunde man se att både män och 
kvinnor ansåg att egenskaper kopplade till den positiva psykologin var signifikant viktigare när 
det gäller att välja en partner än egenskaper från sexuella resurser och ekonomiska och 
omsorgsresurser i SET. De könsskillnader som noterats visade att män värderade egenskaper 
från sexuella resurser signifikant högre än vad kvinnor gjorde något som stärkte SET. Däremot 
gav inte studien något stöd till påståendet att kvinnor skulle värdera ekonomiska och 
omsorgsresurser högre än män. Dock är Sverige ett relativt jämställt samhälle där både män och 
kvinnor har en egen ekonomi och egna försörjningsmöjligheter. Detta skulle kunna ha påverkat 
resultatet och gjort de ekonomiska och omsorgsresurserna mindre nödvändiga för kvinnors 
överlevnad och i valet av partner. Kanhända skulle studien visa ett annat resultat i ett annat 
mindre jämställt land. De enskilda egenskaperna som var viktigast av de 30 undersökta 
egenskaperna för både män och kvinnor var ärlig, snäll, dela livet med dig, varm och omtänksam 
och humor. Ingen större skillnad kunde där utskiljas mellan könen.  
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