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Sammanfattning: 

Syftet med denna undersökning är att ringa in hur vi kommunicerar för att hantera det 
ideologiska dilemmat mellan föreställningen om en livslång partner och utbytbarhet. 
Hur riktar vi retorisk kraft åt den normativa tvåsamheten trots att separationer, 
skilsmässor och byte av partner är mycket vanligt? Med en diskursanalytisk metod har 
diskursiva strategier uttolkats. Urvalet av intervjuer med kvinnor, livsstilsmagasin för 
kvinnor och nätdejtingsajter, samt tidigare forskning har pekat på övergripande 
tendenser av hur globaliseringens bidragande effekt på parförhållandet samt hur media 
deltar i ett skapande av ideala romantiska föreställningar. Detta och det egna ansvaret 
för individualisering ställs mot tidigare traditioner och normer om tvåsamheten. 
Resultatet av diskursiva strategier presenteras i under dessa  teman:

Frihet, identitet & den självklara tvåsamheten
Fel anledning & attityd
Följ experternas tips och varningar
Komplettera varandra på rätt sätt 
Känslan på ett annat sätt
De romantiska bevisen

Nyckelord: parförhållande, livslångt, utbytbarhet, ideologiskt dilemma, diskursiv 
strategi, socialkonstruktionism, diskursanalys
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1. Inledning 

1.1 Problemet
En ideologi tenderar vi tänka på som olika värderingar och handlingsmönster knutna till
en viss kultur. Vi föreställer oss också att en ideologi är entydig och genomgående. Men
är det verkligen så? Sociologen Michael Billig menar att våra vardagsideologier snarare 
hör samman med det sunda förnuftet vilket istället karaktäriseras av motsägelser 
(Wheterell, 2001:202-209). Samtidigt som vi har talesätt som: ”Ju fler desto bättre” kan 
vi i en andra andning säga: ”Ju fler kockar, desto sämre soppa”. Ideologier behöver 
alltså inte vara koherenta och kan även stå i strid med varandra. Detta benämner Billig 
som ideologiska dilemman (1988). Dessa inkonsekvenser uppstår ständigt, ofta 
oreflekterade, vilket kan bero på att de även bidrar med positiv flexibilitet och berikar 
därför vår sociala interaktion (Billig i Wheterell, 2001:202-203). 

Ett ideologiskt dilemma Billig inte har studerat är det mellan föreställningen om en 
livslång partner och den utbytbara partnern, vilket ligger till grund för denna 
diskursanalys. Jag vill med denna studie undersöka hur detta ideologiska dilemma 
hanteras. Sällan har vi en och samma partner livet ut, skilsmässor är ett faktum och vi 
avslutar våra förhållanden när de inte längre känns bra. Trots detta fortsätter vi hoppas 
på att möta ”den rätte”. Argument för att detta är just ett sådant dilemma är att: även om
de egna, individuella valen och uppfattningarna frångår den normativa tvåsamheten, så 
måste vi alla trots detta förhålla oss till denna norm på ett eller annat sätt då den präglar 
hela vårt samhälle. 

1.2 Det livslånga parförhållandet – den ideala kärleken
Dagens föreställningar av parförhållandet präglas i hög grad av kristendomens 
värderingar (Giddens, 1995:43). Utifrån dessa traditionella värderingar bör kärlek 
uttryckas genom äktenskap mellan kvinna och man, ett livslångt förhållande till enbart 
varandra. Trots Svenska kyrkans historiska beslut år 2009, om att personer av samma 
kön nu kan vigas i kyrkan, lever den heteronormativa tvåsamheten kvar, liksom 
äktenskapet som normativt mål (rfsl.se, Butler i Iversen, 2011:232). Följande bibelcitat 
läses vanligen under vigselceremonin och sammanfattar den kristna moralens syn på 
kärlek:

”Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig 
skrytsam eller stolt, och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken är trogen vad det 
än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda
allt. När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men 
störst av dem är kärleken.” (Ur Korinthierbrevet 1:13,4-7,13. Nya levande Bibeln)

Det är en vacker, altruistisk kärlek som beskrivs och kan tolkas som äktenskapliga 
intentioner. Men även föreställningen om den passionerade kärleken, sambandet mellan
kärlek och sexuell attraktion har påverkat dagens syn på parförhållandet, vi tenderar till 
och med se det som en förutsättning. Detta menar sociologen Anthony Giddens är del i 
den omvandling han anser skett av våra intima relationer. I det förmoderna samhället 
handlade parförhållandet främst om praktiska, ekonomiska och traditionella skäl och 
inte alls nödvändigt om ömsesidig attraktion (1995:15, 41-42). Det var först under sent 
1700-tal som den romantiska kärleken började träda fram, en sammansmältning av de 
kristna värderingarna och den passionerade kärleken. Den romantiska kärlekens kanske 
viktigaste dimension är intimitet, en enligt Giddens ny dimension i föreställningen om 
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kärlek och relationer (1995:47). Intimitet står för något abstrakt, en sublim känsla av att 
tillsammans bli hel. 

”/.../ den förutsätter en mental kommunikation, ett själarnas möte med egenskapen att ha 
en upprättande och återställande verkan. Den andra parten uppfyller, genom att vara den 
person han/hon är, en brist som den andra parten inte ens nödvändigtvis är medveten om-
tills kärleksrelationen inletts. Och denna brist har direkt med jagidentitet att göra: i viss 
mening har den trasiga individen blivit hel.” (Giddens, 2003:47)

Tiden för den romantiska kärlekens födelse var en föränderlig tid. Kvinnors 
livssituation och roller påverkades och förändrades till följd av samhällets influenser. 
Den alltmer framträdande bilden av kvinnan som maka och mor förstärkte även bilden 
av mannens och kvinnans olika sfärer, där omsorg och kärlek blev kvinnans uppgift. 
Under denna tidsperiod florerade också ett överflöd av romantiska historier och 
romaner. Dessa var ofta skrivna av kvinnor för kvinnor (Giddens, 1995:43-46). Jane 
Austen var en av dessa, hennes romaner är populära än idag och har även filmatiserats. 
Ofta gestaltas societetsflickor i 1700-talets England, vilka fantiserar om drömprinsen. 
Historierna avslutas inte sällan med ett bröllopsscenario. ”Och så levde de lyckliga i alla
sina dagar”, mer än så får vi sällan veta. Även om vi förstår dessa romaner som sagor, 
så har denna bild av romantik, kärlek och det livslånga parförhållandet blivit tongivande
för våra föreställningar. 

Idag presenteras den romantiska kärleken ständigt i media. Vi intresserar oss för 
kändisarnas och kungligheternas förhållanden och äktenskap. Media bidrar även till att 
göra dessa offentliga individers privatliv alltmer transparenta, vilket i sin tur gör det 
lättare för oss ”vanliga människor” att identifiera oss med dem. Det kungliga bröllopet 
kan tänkas tillhöra den optimala romantiska föreställningen. Artikeln ”Sa det klick på 
bröllopet för dig också?” beskriver hur prinsessan Madeleines väninna träffade sin 
partner på prinsessans bröllop. Bröllop framhålls här som det perfekta tillfället att finna 
kärleken (Expressen, 13.09.26). Viktiga idoler är även idrottsstjärnor. Vi kan inte enbart 
lära oss hur bra fotboll ska spelas, vi kan även följa och lära av deras förhållanden. I 
Aftonbladet (13.11.17) kan man läsa om fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovic långvariga 
kärlekssaga med frun Helena Seger. Relationsexperten Malena Ivarsson uttalar sig om 
vad som kan vara hemligheten bakom deras framgång. Följer vi bara deras recept kan 
också vi få det livslånga parförhållandet?

1.3 Det utbytbara parförhållandet – delad egoism?
Samtidigt som bilden av den romantiska kärleken ständigt målas upp finns också en 
annan sida av myntet, att vi och våra partners är utbytbara. Detta diskuteras här utifrån 
sociologerna Anthony Giddens och Erich Fromms teorier och begrepp. Dessa belyser 
hur en omvandling skett av våra nära relationers betydelse och form. Detta som följd av
ökade valmöjligheter och samhällets förändrade mentalitet.

Giddens menar att vi lever i ett högmodernt samhälle där globaliseringen bidrar till  
oändligt många valmöjlighet, även gällande livspartner. Enligt Giddens kräver dessa val
självreflexivitet, valen vi gör måste noga riskbedömas. Detta för att avgöra om de val vi 
står inför överensstämmer med, eller hotar vår självidentitet och bild utåt (1997:13-15). 
Den ständiga utvärderingen och riskbedömningen påverkar i hög grad våra relationer 
och alternativet att avsluta ett förhållande blir också ett möjligt val och därmed anser jag
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detta också bli till hot för ett livslångt förhållande. Giddens menar å andra sidan att våra
relationer idag existerar för att vi vill att de ska existera, för att vi får någonting ut av 
dem. Detta benämner Giddens som den rena relationen (1995:58). Skillnad ligger i hur 
det såg ut i det förmoderna samhället, då uppstod och bestod äktenskap och par-
förhållanden som följd av yttre sociala orsaker, som till exempel ekonomiska skäl. I den
rena relationen är det enda kravet ömsesidig intimitet, en positiv tillit från den andre 
som också stärker vår självidentitet. Vi stannar därför i en relation så länge vi blir 
emotionellt tillfredsställda (1997:112-114). Detta anser jag pekar på att vi är utbytbara. 
Den rena relationen där vi väljer varandra utan påverkan av yttre krav finner jag vacker 
men utopisk. De yttre kraven har inte försvunnit de har endast transformerats och ligger 
numer inbäddade i samhällets tvåsamhetsnorm. Även kärleksdiskursen, där 
föreställningen om en livslång partner ingår påverkar och styr oss i hur och varför vi 
väljer en partner (Butler i Iversen, 2011:232). 

Fromm menar istället att faktorer som konsumtion och produktion påverkat dagens 
samhälleliga mentalitet och ur det har den affärsmässiga karaktären skapats. Detta 
innebär att individer idag upplever sig själva som personlighets-produkter där 
marknadsvärdet utgör vårt värde (1976:165,180). Konsumtionshysterin, menar Fromm 
beror på att människor är alienerade, att vi försöker fly från en ensamhetskänsla som de 
många valmöjligheter vi ställs inför orsakar. Vi tror att konsumtion kan göra oss 
lyckliga, då vi inte lyckas stanna upp och skapa kontakt med våra inre. Vi ser även på 
andra som objekt som kan konsumeras (1958:93-95). Söker vi en partner söker vi på 
samma sätt som om vi skulle köpa en ny soffa. Den ska passa in i tidigare möblemang 
och samtidigt tillfredsställa vårt aldrig sinande ha-begär. Vi byter således partner på 
samma sätt som vi byter inredning. Den affärsmässiga karaktären blir snabbt likgiltig 
och kräver uppdatering. Vi söker en snyggare, smartare och roligare partner än den vi 
redan har (1976:182). Kärleksförhållandet är, enligt Fromm inte alls baserat på kärlek, 
utan på den status som det konsumerade objektet ger. Därför blir denna ”kärlek” som 
parförhållandet och äktenskapet bygger på är inget annat än delad egoism. Det livslånga
parförhållandet, blir enbart till ett slumpmässigt lyckat lagarbete (1958:15, 64, 95). 

Genom dessa sociologiska teorier träder bilden av den utbytbara partnern fram alltmer. 
Denna bild visas även ständigt genom media och kan bidra med ett otal målande 
exempel. Vi fascineras och följer kändispar som separerar och skiljer sig om vart annat. 
Ett exempel är reality-stjärnan Kim Kardashian som i stordåd gifte sig med 
basketspelaren Kris Humphries. Äktenskapet, vilket var hennes andra i ordningen höll 
dock endast i 72 dagar (Expressen, 11.10.31). Idag är hon inne på sitt tredje äktenskap 
med rapparen Kanye West (aftonbladet.se, 14.05.05). Denna typ av beteende tenderar få
oss att tänka: att detta är något som ytliga Hollywood-kändisar och andra håller på med,
”det gäller inte mig”. Statistik talar dock för risk för motsatsen.

1.4 Dilemmat tar form
Även om vi ingår äktenskap med intentioner om att leva i ett livslångt parförhållande, 
så är det också ett faktum att skilsmässor förekommer i hög grad. Detta stöds av 
Statistiska Centralbyråns statistik. Under 1940- och 50-talet gifte sig mellan 50 000- 60 
000 par per år, antalet skilsmässor var som mest drygt 8000 per år. År 2012  ingick 
drygt 50 600 par äktenskap i Sverige, samma år slutade ca 23 400 äktenskap i 
skilsmässa. Detta säger oss att närmare hälften av alla äktenskap slutar på det viset 
(scb.se). Det har således skett en  markant ökning av skilsmässor. Ett äktenskap varar 
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idag i snitt 11 år. Statistik från år 2010 visar att 6 av 10 äktenskap som upplöstes genom 
skilsmässa detta år hade ingåtts under 2000-talet (scb.se). Det höga antal giftermål tyder
på att tron och hoppet om en livslång partner lever. Ovanligt är inte heller att vi gifter 
oss flera gånger under vår livstid (scb.se).

Andra tecken som påvisar det ideologiska dilemmat är hur dagens familje-
konstellationer kan se ut. Även om normen om kärnfamilj fortfarande lever kvar och är 
den mest vanliga form av familj (scb.se), så är det inte ovanligt att nya familjeformer 
uppstår, med begrepp som till exempel ”plastmamma” och ”plastpappa”. Ett komiskt 
skildrat sådant scenario kan ses i svenska filmen Tomten är far till alla barnen (1999). 
Där tycks familjerelationerna så invecklat sammanflätade som det faktiskt kan te sig 
ibland, även om det i filmen har dragits till sin spets. Film och Tv är områden där 
parrelationer ofta gestaltas, media spelar stor påverkansroll i hur vi ser på och talar om 
parförhållanden. Lika ofta som den lyckade parrelationen gestaltas inom media 
förmedlas även bilden av skilsmässor och dramatiska uppbrott. Hur kommer det då sig 
att vi ändå lyckas upprätthålla föreställningen om en livslång partner när bilden för 
länge sedan borde ha raserats?  Detta leder mig till mitt syfte och frågeställning i denna 
studie.

2. Syfte och frågeställning
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det genom hur vi kommunicerar som 
vi konstruerar och konstituerar vår värld och det vi tar för sanning, s k diskurser. 
Diskursiva strategier, innebär att vi tar ett språkligt fokus på det vi vill vidmakthålla 
(Wheterell, 2001:288-289). 

Undersökningens syfte är att ringa in vilka diskursiva strategier media och enskilda 
individer använder sig av för att hantera det ideologiska dilemmat mellan 
föreställningen om det livslånga parförhållandet och den utbytbara partnern. Hur 
kommunicerar vi för att bevara bilden av en livslång partner? 

Min frågeställning lyder: 
Vilka diskursiva strategier använder sig människor av för att upprätthålla  
föreställningen om en livslång partner?

Fokus kommer att ligga på dessa områden:
• Vardagssamtalet (intervjuer med kvinnor)
• Livsstilsmagasin för kvinnor
• Dejtingsajter på nätet

Avgränsning
Min empiriska grund kommer i största mån utgöras av material hämtat från eller riktat 
mot kvinnor. Detta då den romantiska kärleken historiskt sett och enligt norm hör 
samman med kvinnodiskursen i större utsträckning än med den manliga (Giddens, 
1995:58-59). Utifrån denna norm bör således fler diskursiva strategier för det aktuella 
dilemmat gå att finna genom denna avgränsning. Studien utgår från den heterosexuella 
parnormen, då denna är den socialt övervägande (Butler i Iversen, 2011:232). 
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Äktenskapet är en tydligt uttalad handling med intentioner för ett livslångt 
parförhållande och kommer i studien agera referenspunkt. Dock bör poängteras att 
livslång partner inte behöver innebära äktenskap. I frågeställningen används begreppet 
livslång partner. Av variationsskäl kommer synonymer användas, såsom livslång 
parrelation eller ”den rätte”. 

3. Disposition
Studiens syfte är att ringa in hur vi kommunicerar för att upprätthålla föreställningen 
om en livslång partner, vilka diskursiva strategier vi använder oss av. Detta kommer ske
genom analys av intervjuer av kvinnor, livsstilsmagasin riktade till kvinnor och 
dejtingsajter. I kapitlen som följer kommer jag redogöra för tidigare forskning inom 
områden med beröringspunkter till syftet för denna studie. Genom att behandla 
forskningsartiklarna var för sig, kommer jag diskutera på vilka sätt dilemmat gör sig 
synligt samt hur diskursiva strategier framträder. Vidare kapitel kommer att presentera 
socialkonstruktionism och diskursanalys som teori och metod. Jag redogör även för min
urvalsprocess av empiriskt material samt presenterar detta närmare. Fortsatt diskuteras 
forskningsetik och min roll som forskare. Jag uppger också hur jag gått tillväga i det 
analytiska arbetet. I resultatdelen kommer tematiskt redovisas vilka diskursiva strategier
jag funnit i min analys. Slutligen kommer jag att föra diskussion kring den genomförda 
studien, utifrån dess syfte och resultat, samt koppla detta till den tidigare forskningen 
och den socialkonstruktionistiska ansatsen med begreppen subjektspositioner samt 
disciplinär makt. Avslutningsvis sker en reflektion av det egna arbetet samt förslag till 
framtida forskning.

4. Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning inom intresseområdet för 
denna studie. Forskningsartiklarna behandlas enskilt, detta för att kunna diskutera och 
belysa hur det ideologiska dilemmat och hanteringen av detta gör sig påmint inom 
vetenskapliga studier. Michel Billig menar att det ideologiska dilemmat kan uttryckas 
antingen explicit eller implicit (Burr, 2003:87). Jag kommer därför ta i beaktande 
huruvida forskarna själva medvetandegör dilemmat eller om det enbart går att tolka 
mellan raderna. Rubriceringen av artiklarna utgörs av de diskursiva strategier jag 
uttolkat ur dessa. 

För att hitta relevant tidigare forskning har databaserna Google Schoolar och 
Sociological Abstracts använts. Detta har givit tillgång till tidigare forskning inom 
sociologi, psykologi, relations- och kommunikations vetenskap och därmed bidragit till 
ett brett och berikande perspektiv inför denna studie. Sökord jag har använt mig av i 
olika kombinationer är: intimacy, relationship, media, lifelong, romantic beliefs, 
couples och soul mates.

4.1 Äktenskap - ”Så länge jag är tillfredsställd”
Äktenskapet innebär traditionellt sett ett livslångt och monogamt parförhållande men är 
idag ifrågasatt. Otrohet och skilsmässor är mycket vanliga. Campbell, Wright & Flores 
(2012) studie syftar till att tydliggöra vilka skäl nygifta amerikanska kvinnor har för 
giftermål, samt vilka föreställningar de har om äktenskap, otrohet och skilsmässa.  
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Studiens syfte har därmed tydliggjort det ideologiska dilemmat mellan föreställningen 
om en livslång partner och hotet mot detta genom ageranden som pekar mot 
utbytbarhet.  

Främsta skäl till giftermål visar sig vara kärlek, stark vänskap och trygghet och att 
äktenskap bör baseras på kärlek och personlig tillfredsställelse, opåverkat av yttre 
omständigheter som ekonomiska skäl. Kvinnorna rapporterade att risken för skilsmässa 
ökade om det personliga engagemanget sjunkit till följd av känslomässig  
otillfredsställelse, något som därmed skulle kunna vara skäl till och förklara 
utbytbarhet. Den känslomässiga tillfredsställelse har i äktenskapen blivit alltmer satta på
prov och leder därför till instabilitet (Campbell, Wright & Flores, 2012).
Samtidigt som tron på den livslånga partnern uttrycks visar studien även på att många 
av de nygifta kvinnorna på något sätt har haft tankar på, eller varit nära att vara otrogna.
Att flörta med och känna attraktion till andra var mycket vanligt. Utbytbarhet fanns 
därmed som ett implicit val. Hela 67% av de nygifta kvinnorna rapporterade att de 
uppfattade risk för skilsmässa (Campbell, Wright & Flores, 2012). Detta pekar på att det
finns en medvetenhet, att dilemmat gör sig påmint redan då vi väljer att ingå äktenskap. 

4.2  Efter skilsmässa - ”Att våga chansa igen”
E. R Anderson et al. (2008) har i en amerikansk studie undersökt huruvida skilda 
personer som är föräldrar söker ny kärlekspartner. Äktenskapet visar på att 
föreställningen om en livslång partner troligen funnits, då även valet att skaffa barn 
tyder på en livslång plan och ett åtagande som normativ kärnfamilj. Studiens syfte 
uttrycker på detta sätt explicit att utbytbarhet förekommer. Artikeln är ett exempel på 
hur det ideologiska dilemmat är en given del i vår vardag utan att vi egentligen 
ifrågasätter detta. Även artikelns namn är talande och pekar mot dilemmat och 
hanteringen av detta: ”Ready to take a chance again”. Vi ger inte upp, vi gör ett nytt 
försök med någon annan.

Resultatet visar att redan året efter en skilsmässa hade 79% av föräldrarna i genomsnitt 
dejtat två personer (E. R Anderson et al, 2008). Detta pekar på utbytbarhet men också 
på en fortsatt tro att hitta en ny livslång partner. Inledningsvis nämns att det efter en 
skilsmässa kan finnas längtan och förväntan på nya kärleksrelationer och sexpartners. 
Beteendet kan även utgöra del i  återhämtnings-processen. Tidigare forskning visar på 
att starkast bidragande faktor till välmående för en skild person är att forma nya 
romantiska relationer där de finner tillfredsställelse (E. R Anderson et al, 2008). 

Det var inte heller ovanligt att studiedeltagarna redan innan skilsmässan var genomförd 
börjat träffa andra partners. Hela 50% av studiens respondenter hade under den tiden 
haft någon typ av dejting-erfarenhet (E. R Anderson et al, 2008). Detta tyder på att 
välmående och tillfredsställelse är det vi önskar uppnå i en parrelation och sökandet 
efter en ny partner påskyndas av att det tidigare parförhållandet upplösts till följd av 
brist på ovan nämnda behov. Vi byter till någon vi tror kan tillfredsställa våra behov. 

4.3 Ny arena, traditionella ideal - ”Vi kan hjälpa dig att hitta den rätte”
Media har stor roll som förmedlare av romantiska föreställningar men ger även 
alternativ till de traditionella vägarna för kontakt med människor utanför våra sociala 
nätverk. Barraket & Henry-Waring har i sin australiensiska studie tittat närmare på 
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internetdejting och våra sätt att se på intima relationer. Studiens syfte pekar på en 
implicit förståelse för att det har skett en förändring gällande romantiska relationer. Men
trots att nätet är en relativt ny plattform för relationsskapande visar studien på 
traditionella föreställningar som består, liksom att vi söker oss till människor med 
liknande värderingar och erfarenheter som vi själva har (2008). 

Utifrån intervjuer med erfarna nätdejtare visas att det främsta motivet till nätdejting är 
att bilda nya sociala nätverk och tillförskansa sig sociala fördelar, eller det kan vara brist
på tid till att träffa en partner på traditionellt sätt (Barraket & Henry-Waring, 2008). 
Syftet med nätdejting är således inte främst sökandet efter en livslång partner. 
Dejtingsajterna framhäver dock de romantiska idealen och lägger ansvaret på individen 
och den personliga marknadsföringen som en del i framgångskonceptet till att finna den
livslånga kärleken. Den traditionella romantiken framställs ofta tydligt och med slogans
som uttrycker ”Vi kan hjälpa dig att hitta den rätte” och funktioner liksom 
matchningstest som ska bidra till att hitta den perfekta partnern (Barraket & Henry-
Waring, 2008).

Det som framträder som mest positivt är frihet och möjlighet att initiera relationer 
oavsett tid och rum (Barraket & Henry-Waring, 2008). De lockande valmöjligheterna 
som internetdejting tillhandahåller blir här till ett implicit uttryck för konsumtion och 
utbytbarhet. Personer som inte uppfyller önskningar om sociala fördelar eller de egna 
förväntningarna på en partner blir bortvalda. Resultatet påvisar även att nätdejtare 
upplever sig själva och andra som objektifierade, som varor att konsumeras. Vi är 
utbytbara. På detta sätt går sajternas och användarnas främsta syften isär och den 
diskursiva strategin tydliggörs.

4.4 Romantiska ideal belönas - ”Jag gör som de gör”
Hefner & Wilson (2013) har koncentrerat sig på hur romantiska komedier påverkar 
ungdomars föreställningar om parförhållandet. Studiens fokus tyder implicit på en 
upplevelse av att föreställningar kring parförhållandet är under påverkan. Artikelns 
inledning betonar explicit det ideologiska dilemmat mellan den livslånga partnern och 
utbytbarheten genom att belysa misslyckade parförhållanden och skilsmässor, detta trots
de romantiska ideal media förmedlar.

Studiens första del ser till hur och hur ofta den ideala romantiken framställs i 
romantiska komedier, men också hur och hur ofta hinder och utmaningar framställs. 
Dessa förklaras som del av en mer realistisk och pragmatisk syn på relationer och 
motsäger de romantiska idealen (Hefner & Wilson, 2013). Detta är ett implicit uttryck 
för att det finns två motpoler i vår syn på kärleksrelationer, vilka jag tolkar som del av 
det ideologiska dilemma som min studie behandlar. Genom att koda de 52 mest sedda 
romantiska filmkomedierna från det senaste decenniet framgick att trots att hinder 
förekommer oftare än den ideala romantiken i filmerna, framträder den idealistiska 
bilden som den starkare. Detta kan bero på att handlingar och beteenden som uttrycker 
den ideala bilden ofta belönas medan de mer realistiska hindren istället straffar sig. 
Majoriteten av de karaktärer som i filmerna uttryckte ideala romantiska handlingar var 
övervägande vuxna, vita och heterosexuella män medan kvinnor oftare uttryckte hinder 
(Hefner & Wilson, 2013). Dualismen mellan romantiska ideal och realistiska hinder 
pekar mot det ideologiska dilemmat då utbytbarhet implicit kan uttolkas som 
samhörande med de mer realistiska föreställningarna.
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Ju större konsumtion av romantiska komedier desto mer stöds de romantiska idealen. 
De som påverkas mest av dessa är de personer som uttrycker en önskan om att lära sig 
mer om romantiska relationer genom filmerna, detta oavsett grad av konsumtion. Detta 
kopplas samman med Albert Banduras sociala inlärningsteori (Hefner & Wilson, 2013). 
Jag vill mena, utifrån denna referens och studiens resultat att vi faktiskt påverkas i hög 
grad av den romantiska bilden som media förmedlar. Denna slutsats drar jag utifrån att 
media är mycket lättillgängligt och att vi istället för att fråga närstående om råd vänder 
oss allt mer till institutioner, där vi tror att kunskapen finns för att ge oss svar på våra 
frågor. Detta kan härledas till Giddens begrepp konfiskering av erfarenhet (1995:178-
179). Med media som betydande institution blir därmed graden av social inlärning 
också hög och de romantiska idealen konstitueras liksom föreställningen om en livslång
partner.

4.5 Dysfunktionella föreställningar - ”Det var inte meningen att det skulle vara vi”
Även B. M. Holmes har forskat i hur konsumtion av romantisk media påverkar 
ungdomars föreställning om kärleksförhållanden. Det påvisas även i denna studie att det
finns en föreställning om att vi faktiskt blir påverkade av den bild media framställer av 
romantik och parförhållanden. Fokus ligger på vad det innebär att hitta sin ”one-and-
only”, vilket har samma innebörd som begreppet livslång partner som jag använt i min 
studie.

Studien visar att det framförallt är kvinnor som helst vänder sig till romantik i media. 
Det är även kvinnor som anammar dessa föreställningar. Detta innebär ett fortsatt 
konstituerande av den normativa och diskursiva innebörden av romantik med kvinnan i 
fokus. Resultatet påvisar ett tydligt samband mellan de som föredrar romantik i media 
och en tro på en förutbestämd själsfrände, samt tron på tankeläsning i ett förhållande. 
Detta oberoende av deras dåvarande relationsstatus och tidigare erfarenhet av 
parförhållanden (B. M. Holmes, 2007). Trots eventuella tidigare, avslutade 
förhållanden,  kan tron på en ”one-and-only”leva vidare, vilket tydligt pekar på det 
ideologiska dilemmat.

B. M. Holmes nämner att föreställningen av ödets makt och den sanna själsfränden kan 
ligga till grund för att vi i dagens samhälle är benägna att snabbt avsluta förhållanden då
problem uppstår och då förklara det med ett ”det var inte  meningen att det skulle vara 
vi”-resonemang. För att sedan fortsätta sträva efter att hitta den som är ”den rätte”. 
Denna typ av föreställningar menar B. M. Holmes  är en del av ”dysfunctional 
relationship beliefs”, föreställningar som hindrar ett långvarigt parförhållande (2007). 
Detta tolkar jag som en diskursiv strategi och att det till största del är ett implicit uttryck
för att det är det normativa och traditionella parförhållandet som blir utsatt för 
orealistiska och dysfunktionella föreställningar vilket leder till utbytbarhet och därmed 
blir ett hot mot det livslånga parförhållandet.

4.6 Vetenskapen tar del  - ”Även studier visar på...”
Sprecher & Metts har tittat närmare på om romantiska ideal och föreställningar faktiskt 
påverkar oss i våra parförhållanden (1999). Å ena sidan kan detta tolkas som att det 
finns misstankar kring att föreställningar kan skilja sig från vad som är reellt gångbart 
för ett lyckat livslångt parförhållande. Å andra sidan kan det även finnas misstanke om 
att romantiska ideal påverkar parförhållandet i positiv mening och därmed öka 
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chanserna till en livslång parrelation. Detta kan i sin tur kan bidra till konstituerandet av
tvåsamhetsnormen och tron på ”den rätte”. Dilemmat uttolkas implicit i denna studies 
syfte.

Denna longitudinella studie har utgått från att kärlekspar själva har fått svara på enkäter 
vid fem olika tillfällen. Enkäterna är byggda på Romantic Beliefs Scale där fyra teman 
ingår: ”tron på en one-and-only”, ”idealisering av den andre”, ”kärlek övervinner allt” 
och ”kärlek vid första ögonkastet” (Sprecher & Metts, 1999). Resultatet visar att både 
män och kvinnor med en tro på den ideala romantiken, vilket inkluderar tron på en 
livslång partner, också vid en första mätning upplevde hög kvalité i deras parrelation. 
De personer som inte ansåg sig ha en lika hög tilltro på de romantiska föreställningarna 
visade en lägre grad av dessa faktorer. För de par som fortfarande var tillsammans vid 
senare mätningstillfällen visade sig att den romantiska föreställningen hade sjunkit även
om de upplevde stabilitet och tillfredsställelse i relationen. De par som under studiens 
gång bröt upp visade sig ha fått en lägre tilltro och föreställning om de romantiska 
idealen efter att de avslutat relationen. Detta är något som tas upp studiens 
slutdiskussionen, spekulationer om huruvida dessa personer med distans till tidigare 
relation kommer återfå tro på en ”one-and-only” (Sprecher & Metts, 1999). Genom 
dessa spekulationer uttrycks kort även det ideologiska dilemmat.

De romantiska idealen verkade mest kvalitetshöjande för de deltagande paren i studiens 
första mätning, men när föreställningen med tiden falnat upplevdes inte påverkad 
kvalitet (Sprecher & Metts, 1999). Detta tolkar jag som att det infunnit sig en större 
medvetenhet och realism i förhållanden som varat en längre tid. I början av ett 
förhållande förmodas förälskelsen påverka till en högre grad av tro på romantiska ideal, 
medan en långvarig relation kan ha blivit ”satt på prov” och möjligen medvetandegjort 
att utbytbarhet också är ett val. Studien innebär att de romantiska idealen lyfts fram som
positiva för ett tillfredsställande förhållande och därmed tar studien även del i ett 
konstituerande av de romantiska idealen och föreställningen om den livslånga partnern.

4.7 Den goda parrelationen - ”Det krävs arbete”
Enligt Eldéns avhandling Konsten att lyckas som par  har det skett en psykologisering 
av samhället där även parrelationen bör analyseras (2009). Eldéns fokus ligger på hur 
parförhållandet konstrueras i självhjälpsböcker. Dessa menar hon uttrycker en implicit 
spänning mellan individualisering och den rådande tvåsamhetsnormen i dagens 
samhälle. Böckerna tenderar vilja bevara och skapa den ”goda parrelationen” (Eldén, 
2009). Det ideologiska dilemmat är explicit uttryckt i studien genom ett medvetande 
kring att diskursiva strategier förekommer för att upprätthålla bilden av en livslång 
partner. 

I Varför väljer jag alltid fel partner? Om mäns och kvinnors relationer, (2007) skriver 
Eva Rusz om individens eget ansvar, att ställa krav och inte finna sig i vad som helst . 
”Jag har rätt att avsluta min relation om den inte motsvarar mina förväntningar” (Rusz
i Eldén, 2009). Det gäller att inte nöja sig med mindre. Utbytbarhet uttrycks här redan i 
titeln! Samtidigt menar Rusz att den sunda parrelationen är det stora målet som innebär 
absolut lycka. För att nå dit krävs ett psykologiskt arbete med sina problem sprungna ur 
barndomen (Rusz i Eldén, 2009). Detta blir också till en diskursiv strategi för att 
hantera det ideologiska dilemmat. 

9



En annan sådan strategi går att se i analysen av boken Konsten att hålla ihop, (2006) av 
Malou von Sivers och Lennart Lindgren, som istället menar att parrelationen innebär ett
gemensamt arbete som om det utförs grundligt kan innebära en vinst i slutändan. Här är 
utgör titeln diskursiv strategi och explicit uttryck för föreställningen om en livslång 
partner. Arbetet gäller dock både för att stärka ett ”vi” och ett ”jag”, därmed 
individualitet och tvåsamhet i spänningsfältet.  

Kärleksrelationen, (2006) av Tomas Böhm  lyfter också den goda kärleksrelationen till 
något som mognar fram, något att vänta efter många år tillsammans. I likhet med von 
Sivers och Lindgren betonar Böhm vikten av att arbeta både med den egna 
individualiteten som med ”vi:et”. Viktigt är också för individen att vara flexibel och 
kunna anta olika roller. Sammanfattande bild av en god parrelation karaktäriseras av 
ömsesidighet, öppenhet, trygghet, respekt, balans och flexibilitet. Detta blir även till den
sammanfattande diskursiva strategi dessa självhjälpsböcker konstruerar för att bibehålla
föreställningen om en livslång partner intakt.

4.8 Sammanfattning tidigare forskning
Genom analys av tidigare forskning har olika aspekter av det ideologiska dilemmat 
blottlagts och belysts, samt de diskursiva strategier som framträder. Följande kommer 
en sammanfattning av dessa aspekter. 

Äktenskap och skilsmässa
Den mest vanliga föreställningen om hur ett äktenskap ska vara, är att det ska baseras på
kärlek och personlig tillfredsställelse opåverkat av yttre social press. Trots detta hade 
nygifta kvinnor tankar på, eller varit nära att vara otrogen. Att flörta med andra och 
känna attraktion till andra var mycket vanligt. Risken för skilsmässa upplevdes öka om 
det personliga engagemanget sjunkit till följd av personlig otillfredsställelse. För en 
skild singelförälder att återuppta sitt kärleksliv och börja dejta tenderar gå relativt 
snabbt. Redan året efter det att skilsmässan gått igenom hade 79% av föräldrarna i 
genomsnitt dejtat två olika personer. Dock visade det sig att det inte heller var särskilt 
ovanligt att studiedeltagarna redan innan skilsmässan varit klar börjat träffa andra 
partners. Diskursiva strategier: ”Så länge jag är tillfredsställd” , ”Att våga chansa igen”

Nya möjligheter, gamla traditioner
Online-dejting visas inte enbart ha syftet att söka en kärleksrelation, även att tillskansa 
sig fördelar i hela den sociala samvaron. Forumen för relationsskapande har blivit fler 
och skapar valmöjligheter, samtidigt utgår vi från traditionella mönster i mening av att 
söka sig till likasinnade. Dejtingsajterna framhäver dock de romantiska idealen och 
lägger ansvaret på individen för den personliga marknadsföringen som del i 
framgångskonceptet att finna den livslånga kärleken. Resultatet påvisar även upplevelse
av att objektifiera sig själv och andra likt varor att konsumeras. Diskursiv strategi:”Vi kan 
hjälpa dig att hitta den rätte”

Ideal i verkligheten
Desto större konsumtion av romantiska komedier desto mer stöds de romantiska 
idealen. Trots att hinder är oftare förekommande i dessa än den ideala romantiken, 
framträder den idealistiska bilden som den starkare. Då den ideala bilden belönas oftare 
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till skillnad från de mer realistiska hindren som oftare straffar sig. De som påverkas 
allra mest av denna typ av filmer är de som uttrycker att de tittar på dessa för att lära sig
om romantiska relationer. Det är framförallt  kvinnor som helst vänder sig till romantik i
media, samt anammar dessa föreställningar. 

Ett tydligt samband visas mellan de individer som föredrog romantik i media och tron 
på en förutbestämd själsfrände samt tron på tankeläsning i ett förhållande. Dessa 
föreställningar kan ligga till grund för att vi i dagens samhälle tycks vara benägna att 
snabbt avsluta förhållanden så fort det blir problematiskt och då förklara det med ett, 
”det var inte meningen att det skulle vara vi”-resonemang. Graden av tro på den ideala 
romantiken speglas i upplevelse av kvalitet i parrelationen. Även om föreställningarna 
sjunker med tiden i ett förhållande upplevs kvalitet. Efter att en relation avslutats 
visades dock lägre tilltro av de romantiska idealen. Diskursiva strategier:”Jag gör som de 
gör”, ”Det var inte meningen att det skulle vara vi”, ”Även studier visar på...”

Eget och gemensamt arbete
Självhjälpsböcker riktat mot par utgör del av ett alltmer psykologiserande samhälle. 
Böckerna uttrycker en implicit spänning mellan individualisering och den rådande 
tvåsamhetsnormen. Böckerna tenderar vilja bevara och skapa den ”goda parrelationen”. 
Faktorer som framträder är individens ansvar för det egna psykologiska arbetet, detta 
som krav för att nå lyckan i den sunda parrelationen. Ett annat fokus ligger på 
parrelationens gemensamma arbete. Arbetet gäller dock både för att stärka ett ”vi” och 
ett ”jag”, därmed individualitet och tvåsamhet i spänningsfältet. Den goda 
kärleksrelationen är någonting som mognar fram med tiden. Diskursiv strategi:”Det krävs 
arbete”

5. Teori & metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för socialkonstruktionismens grundläggande 
aspekter och den diskursanalytiska metod jag valt. Jag kommer även att diskutera hur 
begreppen subjektsposition och disciplinär makt kan ses i relation till användandet av 
diskursiva strategier

5.1 Socialkonstruktionism
Denna studie tar fart i det ideologiska dilemma som utgörs mellan en föreställning om 
en livslång partner och den utbytbara partnern. Dessa aspekter kan ses som två olika 
men sammanhörande verkligheter. Mitt främsta fokus ligger i att belysa hur vi med 
språket skapar broar mellan dessa och genom diskursiva strategier vidmakthåller en av 
samhället skapad norm och föreställning. Med detta i tanke blir min teoretiska och 
metodologiska utgångspunkt socialkonstruktionism och diskursanalys.

Socialkonstruktionism är inte ett enhetligt perspektiv, även om det finns det vissa 
huvudsakliga grundantaganden som binder dem samman och beskriver dess innebörd  
(Burr, 2003:2). Ett sådant grundantagande är socialkonstruktionismens ontologi, dess 
syn på världen. Genom detta perspektiv finns ingen objektiv sanning eller verklighet, 
allt är föränderligt och vi som människor besitter inte heller någon konstant inre kärna 
(Burr, 2003:5). Därmed är socialkonstruktionismen i stort sett  motsatsen till det  
positivistiska tänkandet, där logiken utifrån sinneserfarenheter betonas. Burr menar 
snarare att det är med kritiska ögon vi bör se på världen och ifrågasätta det vi tar för 
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sanning och verklighet. De sätt vi kategoriserar världen skulle kunna se annorlunda ut. 
Istället för att dela upp och särskilja människor som kvinnor och män, skulle en annan 
slags indelning kunna ske till exempel långa och korta, etcetera (2003:3). Det är genom 
social interaktion och språket vi använder som våra verkligheter skapas, detta  förankrat
i vår historiska och kulturella bakgrund, den kontext vi har och lever i. Den 
epistemologiska utgångspunkten, synen på kunskap och lärande innebär därför att det är
i det dagliga livet, i våra sociala handlingar som vi kontinuerligt skapar gemensam 
förståelse och kunskap. Den förståelse vi har styr oss i hur vi förhåller oss till vår 
omvärld och konstruerar de ramar för hur vi kan eller inte kan tala om något, diskurser.

5.1.1 Diskursanalys
Diskursbegreppet används flitigt, definitionerna är dock många. Enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:7) presenteras diskurs-begreppet sammanfattningsvis som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Diskurser utgörs av språkmönster vi 
både skapar och agerar efter i våra sociala samspel. Språket förmedlar på så sätt inte 
bara information och fakta, språket blir även till en ”maskin” som konstituerar vår 
sociala värld. En förändring i en diskurs går därför hand i hand med förändring av det 
sociala (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16). En diskursanalys kan se ut på fler 
olika sätt och olika begrepp och infallsvinklar kan kombineras och integreras med 
varandra och på så sätt bidra till en fördelaktig bredd. Dock bör det gå att länka samman
vald teori och metod på ett relevant sätt för en väl utförd diskursanalys (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:10). Främsta uppgift med en diskursanalys ligger i att 
uttolka dessa språkliga mönster, diskurser. Samt se till vilka betydelser och innebörder 
de skapar. 

Jag kommer i min studie att utgå från ett integrerat perspektiv med begreppet diskursiva
strategier i fokus, utifrån Carabine (Wheterell, 2001:288). Dock är den 
diskurspsykologiska grundsynen även av stor betydelse, då jag kommer använda mig av
begreppet ideologiska dilemman (Billig i Wheterell,2001:202), vilket jag presenterat i 
uppsatsens inledning. Jag kommer även diskutera mitt resultat i relation till begreppet 
subjektsposition, som även kopplas till diskurspsykologin. Diskussion av resultatet 
kommer också ske med begreppet disciplinär makt vilket hör samman med den för 
socialkonstruktionismen mycket inflytelserika sociologen Michel Foucault.

5.1.2 Diskurspsykologi och diskursiva strategier 
Ur en diskurspsykologisk synvinkel belyser man hur språket konstituerar subjektets 
psykologiska verklighet, snarare än att språket enbart förmedlar densamma (Potter, 
Stringer & Wheterell i Winther Jørgensen & Phillips, 2000:104). Mentala processer ses 
det vill säga inte som någonting som sker i våra inre, istället menar man att våra 
psykologiska tillstånd skapas i sociala aktiviteter. 

Den kognitiva psykologins dissonans-begrepp pekar på en obehagligt psykologiskt 
spänning som uppkommer då olika inre attityder krockar med varandra. För att hantera 
detta krävs en förändring av de attityder som krockar. Vi tenderar till exempelvis att 
efterrationalisera händelser vi egentligen finner orättvisa. En diskurspsykolog skulle 
istället säga att om någonting uppfattas vara inkonsekvent hör detta samman med 
historisk kontext, individen och den sociala situationen (Billig,1982. I Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:99-100). Istället för attitydförändringar menar 
diskurspsykologin att vi skapar retoriska strategier för att hantera dessa inkonsekvenser 
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som för oss kan verka störande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:99-100). Billig 
menar även att vi genom att undvika vissa beröringspunkter i vår 
vardagskommunikation använder s k dialogisk bortträngning (1999). Vi undviker och 
tränger bort att tala om sådant som blir för komplicerat att handskas med, såsom 
vetskapen om att människor svälter i andra delar av världen, medan vi själva lever i 
överflöd.   

I uppsatsens inledning beskriver jag utifrån Billig, hur våra levda ideologier är 
genomsyrade av motsägelser som kan leda till ideologiska dilemman (Wheterell, 
2001:202-203). Den typ av retorisk hantering som denna studie fokuserar på är 
diskursiva strategier. Diskursiva strategier pekar på de sätt som diskurser ges mening 
och kraft i viss riktning. Genom hur vi talar om och argumenterar för olika fenomen 
konstitueras diskurser strategiskt (Wheterell, 2001:288-289). Syftet för studien ligger i 
att  ringa in diskursiva strategier. Hur vi förklarar och argumenterar till förmån för 
föreställningen om en livslång partner, trots tendenser som pekar på att våra partners är 
utbytbara. 

5.1.3 Subjektspositioner och diskursiva strategier
I enlighet med socialkonstruktionismens ontologiska grundantaganden där människan 
ses som icke-essentiell, skapar vi våra identiteter i det sociala. Inom diskursanalys talar 
man om dessa identiteter som subjektspositioner. Vi som subjekt positionerar oss olika i 
olika sociala situationer och rådande diskurser sätter ramarna för våra handlingar och de
positioner vi antar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:105-106). 

Då våra levda ideologier inte sammanfaller med varandra, skapas utrymme för 
förhandling av subjektspositioner och de diskursiva strategier vi använder för dilemmat 
går därmed hand i hand med hur vi positionerar oss. Vi försöker hantera dilemmat utan 
att vår sociala identitet kommer till skada och intar därför subjektspositioner som är 
socialt fördelaktiga för oss. Till exempel vid skilsmässa bör ”misslyckandet” på 
lämpligt sätt förklaras. Detta för att dölja en möjlig subjektsposition som pekar mot 
dåligt omdöme eller liknande och istället bädda för en mer positiv positionering. Vi vill 
gärna uppvisa en fördelaktig subjektsposition som också innebär en koherent 
självrepresentation som bidrar till ”förklarbarhet” för andra i social interaktion. Därför 
blir de diskursiva strategierna vid sådana tillfället ett verktyg att nå detta.

5.1.4 Disciplinär makt och diskursiva strategier
Då diskurser är del i hur vi skapar vår värld och hur vi förhåller oss till den leder 
diskurser således till makt över våra handlingar. Detta är något som sociologen Michel 
Foucault fokuserat på. Makt är ingenting som någon enskild besitter eller som är enbart 
förtryckande. Makt är enligt Foucault inneboende i våra sociala praktiker och där 
producerar och konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjekt (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000:20). 

Foucault talar om en disciplinär makt som innebär att vi ständigt övervakas enligt 
panoptikon-principen. Panoptikon är ett uttryck som Foucault anammat av den engelske
författaren Jeremy Bentham och är namnet på ett arkitektoniskt verk, ett fängelse byggt 
på ett sätt som gör det möjligt att alltid kunna bli övervakad, men vi vet inte själva om 
vi är det eller ej. Då vi inte är säkra beter vi oss alltid som om vi vore övervakade, vi 
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disciplinerar oss själva. På detta sätt symboliserar Panoptikon det maktsystem vi alla är 
del i. Vi disciplinerar oss själva och håller ett öga på andra, vilket leder till att vi blir 
effektiva, lydiga och nyttiga samhällsmedborgare. Det är genom blickarna, de sociala 
relationerna som makten ligger inte hos enskilda individer (Foucault, 1987:201-202). 

Då vi ägnar oss självdisciplinering utifrån makt innebär detta att det inte enbart är våra 
yttre handlingar som vi styr, det gäller även det psykologiska och det privata. Vi styr oss
själva i riktning mot det normala. Diskurserna utövar en normalisering som vi är 
medskapare till, och som vi ständigt konstituerar. Att ingå i ett parförhållande eller att 
vara gift tillhör idag normen. Att normen är ifrågasatt och parförhållandet som fenomen 
har transformerats är uppenbart. Utbytbarhet har i tidigare avsnitt belysts och är ett 
faktiskt fenomen, nästan hälften av alla äktenskap upplöses (scb.se). Trots detta 
utbredda fenomen hör det på intet vis till norm. Därför krävs argumenterande 
förklaringar, diskursiva strategier även i försök att återupprätta oss i det samhälleliga 
ledet. En moralisk underton kan skönjas, men upprätthållandet av föreställningen om en
livslång partner kan också ses som del i en samhällelig underlättnad, genom 
överskådlighet och kategorisering.

5.2  Genomförande
Följande redogörs hur processen för mitt urval av empiri sett ut, samt presentation av 
denna. Därefter följer redovisning av forskningsetiska ställningstaganden och principer, 
samt reflektioner kring min roll som forskare. Slutligen ges närmare inblick i hur jag 
gått till väga i mitt analysförfarande.

5.2.1 Urvalsprocess
Mitt syfte och forskningsfråga har lett mig till tre typer av empiriskt material. Jag har 
valt att göra intervjuer, analysera livsstilsmagasin samt dejtingsajter på Internet. Dessa 
kan i kombination komplettera varandra och ge en bredare variation gällande 
framträdande strategier. 

Intervjuer genomfördes med två kvinnor som respondenter. Detta argumenteras med hur
relationer normativt hör till diskursen ”kvinna”. Ett kriterium var att dessa kvinnor 
skulle ha erfarenhet av tidigare parförhållanden, samt att de vid intervjutillfället hade 
olika relationsstatus. Vid tillfället var den ena kvinnan singel medan den andra var i ett 
parförhållande. Detta för att eventuellt kunna utläsa olika typer av diskursiva strategier 
som personer med reell erfarenhet av parförhållanden använder sig av i vardagen. 
Kvinnorna är 31 och 43 år gamla, ett åldersspann jag valt av anledning att det är en 
vanlig ålder för familjeskapande, samtidigt som det också är vanligt att ha erfarenhet av 
fler tidigare förhållanden. De två kvinnorna tillhör min egen bekantskapskrets vilket 
skulle kunna anses som ett bekvämlighets-urval. Dock vill jag rubricera det som 
intensitets-urval då dessa personer stämde väl in på mina kriterier. Jag fann det även 
fördelaktigt att kunna genomföra intervjuerna så likt ett vardagssamtal som möjligt, 
vilket underlättades då jag känner kvinnorna och då det valda ämnesområdet kan 
upplevas vara av privat natur. Ur analyssynpunkt intar jag ett reflexivt förhållningssätt 
för att uppmärksamma och förhindra att tidigare personliga erfarenheter av dessa 
kvinnor påverkar min roll som forskare. 

Jag har även valt fyra olika välkända livsstilsmagasin med kvinnor som målgrupp. Till 
grund för detta ligger att dessa med hög sannolikhet innehar en intensitet av de 
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diskursiva strategier jag är ute efter att finna. Magasinen riktar sig till kvinnor inom 
olika åldersspann vilket leder mig till ytterligare fördjupning och möjliga strategier då 
vi möjligen förhåller oss olika till parförhållanden beroende på var i livet vi befinner 
oss. Media har en betydande roll i hur vi konstruerar vår verklighet. De tidningar jag 
valt är bland de mest lästa i sitt slag och därmed ytterligare ett skäl att välja dessa som 
empiri. Information om läsarsiffror och förväntad målgrupp har jag funnit på 
livsstilsmagasinens hemsidor. Jag har inte valt att ta med magasin riktade mot män då  
då de normativt inte innehar samma fokus och intensitet gällande mitt forskningsämne. 

Slutligen har jag även valt att använda dejtingsajter på internet som källa för att söka 
diskursiva strategier. Dessa sajter visar på explicita uttryck som pekar mot 
föreställningen om en livslång partner och blir därför ett komplement till det övriga 
analysmaterialet. Jag kommer titta närmre på fyra sajter som är mer eller mindre 
välkända och kan anses typiska och därför representera det normativa. Jag kommer 
under följande rubrik presentera mitt analysmaterial närmare.

5.2.2 Analysmaterial

Livsstilsmagasin
Här presenterar jag de magasin jag valt för analys. Informationen är hämtad från 
tidningarnas egna hemsidor, tidningskungen.se samt sverigestidskrifter.se. Jag kommer 
att analysera för studien relevanta artiklar ur ett exemplar av var tidning, utgivna i 
oktober/november 2013. 

SOLO:  Ett modernt tjej-magasin med full koll. 
Magasinets innehåll riktas mot unga och 
trendkänsliga kvinnor mellan 18-35. Tidningen 
erbjuder kändis-intervjuer, spännande livsöden, 
relationsreportage och inspirerade artiklar om 
personlig utveckling samt massor av mode. 
Startår: 1997. Upplaga: 37 000 ex./ 12 gånger per 
år. 

Amelia:  Sveriges största relationstidning för 
kvinnor mitt i livet. Tidningen erbjuder artiklar att 
inspireras av. Identifikations-och relationsartiklar 
samt tips och råd om resor, mode, män, hälsa, 
skönhet och inredning. 
Startår: 1995. Upplaga: 90 000 ex./ 26 gånger per 
år.

tara:  Sveriges största 40+tidning. Varje nummer 
innehåller och fokuserar på hälsa, skönhet och 
mode. Men främst djupare ämnen som personlig 
utveckling och relationer. 
Startår: 2000. Upplaga: 72 200 ex./ 14 gånger per 
år.

M-magasin: Vänder sig till kvinnor över 50 år och 
behandlar frågor om mode, resor, mat. 
M-magasin erbjuder livskunskap, ”koll på läget”, 
service och njutning. 
Startår: 2006. Upplaga: 88 400 ex./ 15 gånger per 
år.

Intervjuer 
De två intervjuer jag genomfört var semi-strukturerade. Jag använde mig av en 
intervjuguide med vägledande frågor som hjälp för att kunna hålla mig till vissa teman 
jag ville fokusera på. Frågorna ställdes inte i någon förutbestämd ordning, samtalets 
gång fick avgöra detta. Kvinnorna jag intervjuade avgjorde var dessa skulle äga rum. 
En utfördes i hennes hem och den andra i mitt hem. Båda kvinnorna delgavs och 
godkände de etiska aspekterna för studien och de gav båda sitt tillåtande att spela in 
intervjuerna. Intervjuerna varade i cirka en timme var. Jag kommer ur de transkriberade 
intervjuerna söka och ringa in diskursiva strategier för hantering av det ideologiska 
dilemmat för studien. Nedan presenterar jag kort mina respondenter under fingerade 
namn.
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Annica: 31-årig kvinna som vid intervjutillfället var nybliven singel efter ett cirka två månader långt 
förhållande. Bakom sig har hon fler kortare förhållanden och ett längre som varade i cirka fem år, detta 
med pappan till sina två barn. Hon har under en kort period varit förlovad.

Beatrice: 43-årig kvinna som vid intervjutillfället är nyförlovad med sin sambo som också är pappa till 
hennes yngsta barn. Hon har haft tre tidigare längre förhållanden och några kortare relationer som hon 
inte räknar som ”förhållanden”. Hon har varit förlovad och gift en gång tidigare och har barn med tre 
män.

Dejtingsajter
Nedan presenterar jag de dejtingsajter mitt urval resulterade i. Detta genom sajternas 
egna formuleringar som dock koncentrerats. Informationen har insamlats på respektive 
hemsida. Jag kommer främst att se till hur sajterna presenterar sig själva, vilka tjänster 
som erbjuds samt på vilket sätt de beskriver att du som användare bör agera för att nå 
framgång. Jag kommer även se till de ”solskenshistorier” som går att läsa på respektive 
sajt.

Mötesplatsen.se - ”Hitta kärleken på nätet”  : 

Öppnade år 2001 och är idag en av Nordens största
dejtingsajter. Det är gratis att registrera sig och 
skapa en personlig presentation, men för att få full 
tillgång till samtliga funktioner krävs ett betalt 
medlemskap. 

Som medlem kan du skapa en profilsida där du 
presenterar dig i ord och bilder och besöka andra 
medlemmars sidor. Du kan använda olika 
sökfunktioner och verktyg för att hitta människor 
att chatta med och umgås med, eller se hur väl du 
matchar med andra singlar. 

happypancake.com - ”Sveriges största 
nätdejtingsajt helt gratis”:

Startade 2007 och har sedan dess haft över 500.000
registrerade medlemmar. Medlemskapet är helt 
gratis.

Du kan som registrerad användare skapa nya 
kontakter med andra singlar. Du har en egen profil 
med beskrivande bild och text. Genom olika 
sökfunktioner kan du finna singlar utifrån dina 
kriterier, skicka meddelanden och ”flirtar”. Det 
finns en matchningsfunktion där du kan se hur väl 
du och en viss medlem passar för varandra, du 
beskriver hur du vill att ”drömpartnern” ska vara så
hittar happypancake de bästa matchningarna 
automatiskt. 

e-darling.se - ”För singlar med höga anspråk”:

Tillhör en av Europas ledande partnerförmedlare 
som startades 2008. Och har ca 13 miljoner 
medlemmar i över 20 länder. För att få full tillgång 
till funktioner och övriga medlemmar krävs ett 
betalt medlemskap.

e-darling vänder sig till singlar med höga anspråk, 
sofistikerade och högutbildade. Grundtanken i 
konceptet är seriös dejting med hjälp av en 
vetenskaplig matchningsprincip. På sajten kan du 
ta del av manuellt granskade profiler och 
kontinuerligt få individuella partnerförslag. Du kan
även få rådgivning av experter, samt läsa nyheter 
och ny forskning kring dejting och relationer. 

be2.se - ”För singlar som söker något mer än 
dejting”:

Har idag över 17 miljoner registrerade medlemmar 
världen över. I Sverige är sajten på framväxt. Det 
kostar ingenting att bli medlem, men för att kunna 
skicka meddelanden och andra sök och 
hjälpfunktioner krävs ett betalt medlemskap

Med ”mer än dejting” menas att tjänsten kan 
erbjuda något utöver det vanliga. Här får du 
kontakt med seriösa singlar genom ett 
vetenskapligt utarbetat personlighetstest. Det här är
sajten som valt bort ytliga kontaktannonser, det 
finns inga samlingar av oöversiktliga profiler utan 
här kan du vara anonym så länge du önskar och det
är endast kompatibla medlemmar som du får 
presenterade för dig. 

5.3 Forskningsetiska ställningstaganden
Inför min studie har jag tagit del av Vetenskapsrådets allmänna regler och riktlinjer 
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(codex.vr.se). Här finner jag främst etiska principer som berör faktiska möten med 
studiedeltagare. De intervjurespondenten jag haft för studien blev redan då de blev 
tillfrågade informerade de etiska principerna som behandlar informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Ljudupptagningar samt 
transkriptioner har lagrats säkert enligt sekretess, endast jag har haft tillgång till dessa. 
Namnen kommer att vara fingerade. Då det gäller den tryckta text som 
livsstilsmagasinen bidrar med är material tillgängligt för alla. Jag kommer dock 
självfallet att behandla texterna med största försiktighet och inte förvanska eller ta dessa
ur dess kontext. Mitt syfte ligger inte heller i att analysera individerna, mitt fokus ligger 
på vad texten och språket bidrar med till min undersökning. Angående 
nätdejtingsajterna är skyddet för material hämtat på nätet fortfarande under utveckling, 
dock kommer jag ta största möjliga hänsyn till figurerande personer. Jag kommer inte 
att använda mig av någon medlemsinloggning och därmed inte heller få tillgång till 
information om enskilda privatpersoner. Dock används tidigare medlemmars egna 
”solskenshistorier” som empiri, dessa skrivna av frivilliga privatpersoner och 
publicerade i marknadsföringssyfte av sajten. Jag finner användandet av dessa inte 
utgöra något hot mot personlig integritet eller andra aspekter som strider mot de etiska 
principerna inom forskning då jag gör det med största hänsyn.

5.4 Forskarrollen
Genom att anta ett diskursanalytiskt angreppssätt gäller det som forskare att förhålla sig 
reflexiv till sin studie som helhet och i tolknings - och analysförfarandet. Med 
reflexivitet i detta fall menas att inta ett reflekterande perspektiv för att undvika att färga
studiens resultat utifrån mina egna erfarenheter, tycke och smak. Jag som forskare bör 
ha en medvetenhet om att jag med mitt presenterade material är medverkande i att skapa
del i en slags verklighet. Dock bör tilläggas att ”verklighet” enligt ett social- 
konstruktionistiskt perspektiv, i själva verket innebär att det finns många olika skapade 
sanningar och verkligheter. Min verklighet påverkas utifrån den värld och omgivning 
jag befinner mig i (Wheterell 2001:12) Därmed finns det inte heller någon absolut 
sanning. Jag som forskare kan inte förhålla mig helt och håller neutral då min verklighet
inte går att separeras från mig (Wheterell 2001:16-17). Exempelvis har jag utifrån mitt 
eget intresse valt studiens inriktning och ämne. Min roll som diskursanalytiker innebär 
därmed att inta ett ödmjukt sätt, då mina intentioner inte ligger i att fastställa vad som är
sanning och vad som inte är det. Något som dock går att vidare diskutera är huruvida 
det ideologiska dilemmat för studien kan avgöras vara just ett sådant? Med dessa tankar
i bakhuvudet bör jag som forskare inse att det alltid finns andra synvinklar varifrån 
verkligheten skulle se annorlunda ut (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). Mitt mål 
för studien är att jag med största öppenhet koncentrera mig på att belysa de mönster jag 
finner i de diskursiva framställningarna för att ringa in hur vi genom dessa hanterar det 
dilemma som uppstår mellan vad vi kan kalla två verkligheter, ”livslång partner” och  
”utbytbar partner”.

5.5 Analysarbetet
Utifrån de olika typerna av empiri har jag valt välrepresenterat material. Antal artiklar 
från livsstilsmagasin, liksom citat och material från intervjuer samt nätdejtingsajter 
varierar då dessa haft olika grad av fokus och koncentration av lämplig data i relation 
till studiens syfte. Fokus har legat på explicita uttryck jag tolkat som diskursiva 
strategier för hantering av det ideologiska dilemmat, men det förekom även tillfällen då 
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en mer implicit tolkning gick att göra. Detta krävde i vissa fall ett större analytiskt 
arbete, större ansvar och reflexivitet inför mina tolkningar. I både livsstilsmagasin och 
på nätdejtingsajterna används förstärkande bilder. Även om det finns viss semiotik, 
samspel mellan text och bild har jag valt att inte tolka dessa av avgränsningsskäl. 
Analysarbetet började med att läsa de transkriberade intervjuerna var för sig flera 
gånger, då nya strategier framkom eftersom och antecknades. Livsstilsmagasinen lästes 
även de i omgångar, för att se vilka artiklar som var av intresse för att besvara studiens 
syfte. Magasinen kunde erbjuda olika stort antal lämpliga reportage och artiklar. De 
valda artiklarna lästes även de noga och de diskursiva strategier jag fann antecknades. 
De utvalda nätdejtingsajterna tillhandahöll stor mängd material som krävde noga 
genomgång. Jag valde dock att fokusera på liknande material från var sida. Såsom tips 
och rådgivning, matchningsfunktioner, samt solskenshistorier med par som träffats via 
sajten. Även här skedde genomläsning och strategier noterades. Fortsatt analys av de 
funna strategierna fortskred genom att försöka finna mönster i dessa som sedan 
sammanställdes under sex olika teman vilka presenteras i studiens resultatdel.

6. Resultat

6.1 Hanteringen av det ideologiska dilemmat
Hur kommunicerar vi och vilka diskursiva strategier används för att upprätthålla 
föreställningen om en livslång partner och därmed minimera utrymmet för tanken på att
vi är utbytbara. Härnäst kommer jag presentera resultatet av min analys under sex olika 
teman jag funnit. Rubrikerna för dessa är en övergripande tolkning för de diskursiva 
strategier som framträder däri. Inom var tema kommer representativa diskursiva 
strategier jag uttolkat redovisas genom citat hämtade ur min empiri. Dessa varvade med
mina egna tolkningar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet.

Teman:
Frihet  ,  identitet & den självklara tvåsamheten
Fel anledning & attityd
Följ experternas tips & varningar
Komplettera varandra på rätt sätt
Känslan på ett annat sätt
De romantiska bevisen

6.1.1 Frihet, identitet & den självklara tvåsamheten
Singellivet lyfts här fram som mycket fördelaktigt, med stor frihet och möjlighet att 
vara sig själv. Den normativa parrelationen framställs dock som begränsande för det 
egna livet. Ett långvarigt parförhållande kräver att ha hittat sig själv genom 
självrannsakan och ett inre arbete. Resultatet visar både explicit och implicit hur en 
tvåsamhetsnorm råder, trots singellivets fördelar. En parrelation i alternativ form är 
önskvärd för att gynna det egna utrymmet.

Detta citat visar på aspekter av livet som singel, där den sista meningen tolkas som det 
egentliga budskapet. Texten är hämtad från en dejtingsajt, kontexten sätter därmed 
betydande prägel i tolkningen.

Happypancake: ”Singellivet förknippas ofta med något positivt. Ensam är stark! Du 
fokuserar på karriären och lever en kravlös fritid. Vill du gå ut på krogen och stanna ute till 
fem på morgonen gör du det, och vill du dra täcket över huvudet och stänga av mobilen 
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dagen efter är det ingen som ifrågasätter dig. Du är singel -precis som nästan hälften av 
befolkningen-och du gör vad du vill. Du älskar det!/.../ Det finns en styrka som ofta 
förknippas med singellivet. Men är det en riktig bild av verkligheten?”

”Singellivet förknippas ofta med något positivt. Men är det en riktigt bild av 
verkligheten?”

Singellivet framstår som fyllt av fördelar, trots det framstår det här som ett val som bör 
ifrågasättas då det implicit framställs leda till ensamhet. Läser man mellan raderna kan 
man också uttolka vad ett förhållande istället skulle innebära, nämligen krav och 
ifrågasättande från den andre parten, du gör inte som du vill! Detta är dock en aspekt 
jag upplever som icke-reflekterad från dejtingsajtens sida, då de antas vilja framställa 
parförhållandet som mycket positivt, då deras tjänst vänder sig till singlar med 
förhoppning att finna en partner. Singellivet ställs på detta sätt i kontrast mot att vara i 
ett förhållande gällande frihet. Samtidigt finns en underliggande ton av att singellivet 
bygger på att det egentligen är det negativa med parförhållandet och inte det positiva 
med singellivet som verkar avgörande:

tara, intervjuartikel:”Kärlek är hon som sagt också (hyfsat) öppen för, men kanske inte en 
relation i typisk normform: 'Jag uppskattar verkligen mitt hem, min och Lillys tillvaro, och 
har ett stort behov av att vara själv. I min önskedröm skulle jag i en relation ha kvar mitt 
hem, har har sitt och så har vi ett gemensamt hus på landet.'”

”Inte en relation i typisk normform”

Parförhållandet, enligt norm, utgör utifrån detta risker mot de egna livsvalen. Trots detta
uttrycks öppenhet för en relation, så länge det inte är i traditionell form där normen om 
att bo ihop ingår. Det som tolkas önskvärt är alternativa former till att vara par på. Om 
alternativet skulle erbjudas skulle singellivet inte vara ett lika självklart. Min tolkning 
blir därmed att singellivet utgör en sorts transportsträcka i sökandet efter det icke 
hindrande och normativa, en annan sorts parförhållande. Frihetsaspekten utvecklas även
i uttryck om identitet och utrymme att få vara sig själv:

Annica, 31: ”Giftermålet fyller ingen funktion, egentligen. Jag skulle nog känna mig, då 
skulle den här ägande-grejen blir för...Det kände jag nu senast. Då sa jag att jag ville 
behålla mitt efternamn, jämt. Ändå kom han och liksom sa mitt förnamn och hans 
efternamn. Och liksom snirklade in det fast jag sagt att jag inte ville.../Men sen, 'nej fan jag
vill heta mitt namn. Det är jag'. Och sen började han ändå säga så. 'Men va fan, äg inte 
mig. Eller kom inte och sätt mig i...Jag är ju jag!'.”

”Äg inte mig. Jag är ju jag!”

Parförhållandet ses här som del i att bli objektifierad och i försök till ägande. Rätten att 
själv avgöra sin identitet hävdas och ska inte ifrågasättas eller påverkas utifrån, så som 
av en partner. Identitetspåverkan i parrelationer framställs dock inte enbart som 
pressande. I följande citat tydliggörs hur erfarenheter av relationer likväl kan utgöra 
betydande del i sökandet efter den egna identiteten. En önskan om att finna en partner 
som kan förtydliga och klargöra den:

Beatrice, 43:”Mina förhållanden har liksom talat om för mig, att 'det här är inte du' och 
nästa förhållande säger också att 'det här är inte du'.../.../Jamen jag har ju liksom 
placerat mig själv och andra i fack liksom, att ja 'är man såhär kan man inte va sådär 
eller ja, tror jag. 'Antingen är man si eller så'”

”Det här är inte du”
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Här framhålls vikten av att kunna känna sig som den man är i ett parförhållande utan  
alltför stor flexibilitet av den egna personligheten och livsföreställningar, då detta är 
negativa förutsättningar för ett livslångt parförhållande. Dock uttrycks utvecklad 
medvetenhet av detta och att kravet för ett välfungerande parförhållande är, utifrån 
citatet, att ha hittat sig själv. Sökandet efter ”den rätte” kan fortskrida men kommer 
enligt vad resultatet visar att fallera om inte personen har funnit ett eget inre lugn.

Beatrice, 43:”Jag tror inte man kan finna den rätta om man inte hittar sig själv först, om 
jag pratar utifrån egen erfarenhet. För det är ju oftast, eller så är det bara jag som är så, 
men det är ju liksom ett sökande efter sig själv, att känna ett lugn. Och det är det ju ingen 
annan som kan ge en sådär, om man inte har landat själv.”

”Man måste hitta sig själv först”

Ansvaret för att hitta sig själv och det egna lugnet kan inte läggas på andra individer, 
här tolkat som en partner. Detta uttrycks som en lärdom sprungen ur egna erfarenheter, 
liksom ett hinder för en livslång relation. För att hitta sig själv påvisas i följande citat 
krav och behov att rannsaka sig själv genom att lära av sina misstag i förhållanden. 
Detta för att skapa en trygghet i sin identitet och förtydliga den för sig själv och andra 
främst för att kunna nå målet, ett parförhållande.

Annica, 31:”...Förhållanden är ju bästa sättet att utvecklas personligt, tycker jag/.../ Alltså 
i hela livet så försöker jag alltid sträva efter att bli ett bättre jag. Att lära mig om mig själv,
dåliga sidor, bra sidor. Alltså bli så bra jag som jag bara kan. Och efter varje förhållande 
som har tagit slut så har jag ju framförallt kollat på mina egna sidor, å inte den andres, 
utan på hur jag har vart. Vad jag kan lära mig, för mig. Vad jag kan göra, för att bli bättre,
inte för att jag vart dålig utan för att vad jag kan lära mig i den här situationen, hur vi 
hade det nu. Hur va han, hur va jag, vad jag kan ta med mig ur den relationen.”

”Vad kan jag göra för att bli bättre?”

Förhållanden presenteras som en viktig del av personlig utveckling. Utifrån ovan citat 
uttolkas att det är då förhållanden avslutats som lärdom kan fås genom tillbakablick och
självanalys liksom en förbättringsprocess som leder till ökade möjligheter och 
förutsättningar att ingå ett livslångt parförhållande. Samtidigt som singellivet i stort 
framstår som positivt blir trots detta bilden att singellivet enbart är en transportsträcka, 
någonting vi egentligen inte vill befinna oss i:

Happypancake:”Är singellivet självvalt?: Det är inte lika vanligt att vi hör någon säga att 
han eller hon känner sig ensam. Man vill kanske inte visa att man hellre skulle dela livet 
med någon än att ha alla de friheter som förknippas med att leva som singel. Men faktum 
är att människan är ett flockdjur och känner vi oss uteslutna ur flocken, kanske vi saknar 
närmre kontakt med vänner, arbetskamrater eller en partner, är chansen stor att vi känner 
oss ensamma. Och med 40% singlar i landet blir det många människor som kan ha de 
känslorna. Problemet kan dock vara att den starka individen – som premieras i många 
sammanhang - stöter bort de känslorna. Lever du som singel och har tröttnat på det kan ett
första steg vara att erkänna för dig själv att du vill hitta någon att vara med, någon att dela
livet med. Bara den insikten kan göra det lättare att hitta någon”

”Problemet kan vara den starka individen”

Här uttolkas ett krav på den som är singel, ett erkännande att denne trots fördelar med 
singellivet önskar ingå i parrelation. Andra viktiga relationer nämns även vara av vikt, 
men i kontext till var texten är hämtad ligger ändå fokus på en självklar önskan till 
tvåsamhet. Vi behöver inse detta och erkänna det. Här används statistik och övriga 
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samhället som retoriskt hjälpmedel för att förstärka budskapet. Återigen poängteras 
sambandet mellan singellivet och frihet, men också som del i att vara ”en stark individ”,
vilket premieras.

6.1.2 Fel anledning & attityd
Diskursiva strategier pekar här på hur tidigare föreställningar om parförhållandet inte 
har varit på rätt sätt och av fel karaktär, detta till följd av tidigare okunskap. Detta kan 
nu förstås genom erfarenheter, ny kunskap och större säkerhet. Vad som även visar sig 
genom dejtingsajter är hur felaktig attityd kan bidra till bristande framgång i sökandet 
efter en livslång partner, liksom en alltför flirtig inställning till alltför många.

Kommande citat beskriver en tillbakablick där känslan av att ”allt kändes rätt” blir 
förklaring till varför paret blev tillsammans, samt till att de tagit beslutet att tillsammans
skaffa barn. Uttolkad diskursiv strategi och förklaring till att relationen inte varade att 
den ”rätta känslan” inte innebar kärlek.

tara, intervjuartikel:”Det var väldigt starka känslor och allt kändes rätt, så de bestämde sig 
snart för att skaffa barn- och kort därefter var Jennifer gravid. Men redan i tredje månaden 
lämnade han henne utan förvarning. Och där stod Jennifer, ensam, med sin ärta i magen 
och sin krossade dröm om en familj./.../ Hur ser du på kärleken efter det som hände? 'Vadå 
kärlek? Det där var väl inte kärlek, säger hon och skrattar på ett sätt som gör det tydligt att 
hon har en sund distans”

”Det där var väl inte kärlek”

”En krossad familjedröm” pekar på en normativ föreställning gällande kärlek som 
självklar byggsten i skapandet av en familj, samt av livslång partner. Denna av 
skribenten tolkade ”sunda distans” pekar på antagandet att synen på kärlek och 
förhållanden med tid förändrats. Hur det nu finns en vetskap och kontroll som inte fanns
då denna relation utspelades. Den efterklokhet som här uttolkas pekar även följande 
citat på:

Beatrice, 43: ”Ja, alltså om jag förklarar för mig själv, så var det ju bara för att det 
egentligen inte fanns så starka känslor. Utan det var mer tanken på att det skulle ge mig 
något speciellt. Men själva kärleken var inte så stark./.../ Egentligen har jag nog alltid vetat 
hur jag vill att mitt förhållande ska va. Å sen har jag inte fått det. Å jag har liksom valt fel. 
Och jag har nästan också vetat, efter mina val att ' nu kommer jag inte få allt det där som 
jag vill ha i mitt förhållande, men det är väl så. 'man får va nöjd med vad man får'.../fast sen
har jag ju levt i förhållanden som inte gett mig det. Och jag har liksom accepterat det för 
det 'så är det här i livet! Så är det att va vuxen, det är inte alltid så himla kul! Man kan inte 
få allting! (skratt)”

”Man kan inte få allting!”

Avsaknad av styrka i den upplevda kärleken tolkas vara ”felaktigt”, den är inte stark 
nog för ett livslångt förhållande. Här hänvisas både till okunskap och vetskap om hur 
och vad ett förhållande bör vara utifrån egna önskningar. Okunskapen påvisas genom ett
humoristiskt perspektiv till den tidigare inställningen och föreställningen av 
parförhållandet. Denna tidigare inställning pekar på ett pragmatiskt sätt att se på 
förhållanden som utmanar de romantiska idealen, vilket tydligt uttrycks i de klichéer 
som används. Den diskursiva strategin pekar på den tidigare mer pragmatiska synen  på 
parförhållandet där paralleller dras till föreställningar om att vara vuxen. Trots denna 
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inställning uttrycks det en samtidig önskan om att hennes partners ska ge något 
speciellt. Detta ”speciella” tolkas implicit utifrån helhetskontext som en mer ”riktig” 
och starkare känsla av kärlek. Det egna handlandet uttrycks som felaktiga val utifrån ett 
dilemma mellan önskvärd känsla och tron på ett realistiskt tänkande. Det realistiska, 
mer pragmatiska tänkandet tenderar även att infinna sig i nästkommande citat, i och 
med tillbakablickar på tidigare relationer.

Annica, 31: ”...Men sen var det ju min ekonomiska situation som har gjort att liksom den 
tryggheten som jag ändå har sökt i en annan, som har gjort att det blev lite såhär jobbigt 
på nå vis, måste det ha vart. Å sen, i den här relationen så var det ju jättemycket 
tryggheten som jag ville åt, kan jag se i efterhand..../ För att det hade gått så långt nu, i 
ekonomi och lägenhet alltså, att jag kände att det bara fallera, att det bara höll på att 
krascha. Så jag tog väl bara ett halmstrå, känns det som. Nu.”

”Jag tog väl bara ett halmstrå”

Att förlita sig på någon annan för ekonomisk trygghet uttolkas vara en ”felaktig” grund 
att bygga ett parförhållande på. Detta citat agerar liksom ett förskonande erkännande. 
Paralleller kan dras till det tidigare temat : Frihet,identitet & den självklara 
tvåsamheten, där den starka och självständiga individen träder fram som socialt 
upphöjd. Att söka ekonomisk trygghet eller liknande praktiska skäl hos en partner tolkas
här som del i frustration och rädsla, därmed var det inte av ”rätt” anledning som 
parförhållandet inleddes. Hittills har fokuserats på strategier för att hantera tidigare 
relationer och de felaktiga premisser de byggt på. Vid analys av dejting-sidor träder 
även bilden fram av hur vi bör ta detta i akt redan innan vi börjat söka en seriös relation.

e-darling:Online dating har blivit ett populärt sätt att träffas på, det ökande antalet 
användare har gjort att det finns allt fler dejtingsajter på marknaden med olika inriktningar 
för att möta användarnas behov. Vissa singlar föredrar att få kontakt med många olika 
personer, planera många dejter men lägger inte ner sin själ och sitt hjärta i det. För den här
typen av singlar finns det ett brett utbud av dejtingsidor som fokuserar på informella och 
kortvariga relationer, där medlemmarna har möjlighet att flirta och skapa sexuella 
kontakter.

”Lägger inte ner sin själ och sitt hjärta i det”

Här beskrivs singlar i rollen som användare av dejtingsajter, singlar med olika behov i 
relationssökandet. Dessa olika behov tolkas vara av olika vikt, vissa innebär inte samma
grad av seriositet som här förespråkas. Vad som förespråkas och som agerar diskursiv 
strategi innebär ett förhållningssätt där singlarna bör lägga ner sin själ och hjärta i 
sökandet efter ett seriöst förhållande och en livslång partner. De singlar som har kontakt
med många andra singlar har ett behov och förhållningssätt som innebär en ”felaktig 
attityd”. För att nå det normativa tvåsamhets-målet med en livslång partner krävs 
därmed rätt sorts attityd där flirtande och kortvariga relationer inte hör hemma.

6.1.3 Följ experternas tips & varningar
Behovet av expertis uttrycks nödvändigt för ökade chanser till att möta den livslånga 
partnern då förutsättningarna för parrelationer är mycket komplicerade och därför 
kräver vetenskapligt grundad kunskap. Det personliga engagemanget är av yttersta vikt, 
brist på detta kan  kan leda till negativa konsekvenser. Ökade möjligheter kräver en väl 
genomförd marknadsföring, där den egna personligheten ska uppvisas genom 
transparens, kreativitet och originalitet, detta med hänsyn till att lagom är bäst. Fokus 
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ligger i den egna bilden utåt, det egna sökandet innebär att inte ha alltför stora och 
specifika krav då detta kan resultera i uteslutande av möjliga partners.

I detta tema är det empiriska materialet främst riktat mot, eller uttalat av singlar som 
önskar ingå i tvåsamhet. Följande citat visar på hur sökandet efter en partner ter sig likt 
ett företagande vilket kräver stort eget engagemang.

tara, intervjuartikel: ”Singelcoachen Renée är själv singel. När vi ses har hon anmält sig 
till ett evenemang på singel.se, överväger att gå med på en andra dejtingsajt och har 
formulerat en kontaktannons till dagstidningen. Att annonsera i papperstidningen känns 'så
anti' mot vad andra gör just nu, men eftersom ett annonssvar för några år sedan gav 
viktiga väninnor vill hon pröva även den metoden. 'Jag får ju leva som jag lär. Jag kollar 
inte efter jobb i bara en tidning och kontaktar inte bara en rekryterare. I jobbet precis som 
i detta gäller att prova olika sätt och göra det ordentligt'”

”Prova olika sätt och gör det ordentligt”

Att hitta den rätte partnern kräver ett målinriktat beteende, inget sker automatiskt. 
Liknelse görs med att söka ett arbete. För att öka chansen till att få det arbete, eller här 
partner, som motsvarar de egna förväntningarna ligger stor del i att göra sig synlig på 
marknaden, samt att själv söka inom flera olika forum för att höja möjligheterna till att 
finna, eller att bli funnen av någon tilltalande. Här förespråkas även sätt som uttrycks 
inte vara ett särskilt självklart alternativ, vilket pekar på vikten av att som sökande 
singel vidga sitt perspektiv, då kreativitet kan komma att belönas. Lyckas vi inte själva 
hitta den förmodade, väntade livspartnern finns alternativet att vända oss till expertis.

e-darling: ”Nätdejting har blivit till en vetenskap. För att underlätta för våra medlemmar 
att hitta kärleken publicerar vi vår redaktion dagligen nyheter och artiklar om dating och 
relationer. Under e-Darlings rådgivning hittar du alla våra artiklar, med tips och råd om 
hur du bäst lyckas med att dejta på nätet. Har du hittat en person som du blivit intresserad 
av, men känner dig osäker på hur du ska gå till väga? Våra experter vet hur du kan göra. 
De finns här för att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din dejting.”

”Våra experter vet hur du kan göra”

Nätdejting som fenomen är relativt nytt och kan tolkas som ha bidragande till en alltmer
komplex syn på parrelationen och sökandet efter en partner. Ansvaret för detta bör vi 
lägga över till experter. Implicit uttryckt besitter vi inte rätt kunskap själva, eller är för 
osäkra för att ta de rätta besluten och initiativen för att nå framgång i sökandet efter en 
partner. Detta pekar även på den diskursiva strategi som här används. Samtidigt som 
ansvaret bör tas över, ligger dock det huvudsakliga arbetet för framgång hos dig som 
singel. Rådet till dig som singel är att vara dig själv, men att framhäva det på ett positivt
och fördelaktigt sätt.

Mötesplatsen: ”Det första steget mot en lyckad dejt är att skapa en bra presentation. En 
bra presentation ger många besökare. Många besökare skapar många kontakter. Fler 
kontakter ökar chansen att träffa den rätte. Presentationen är med andra ord ditt 
skyltfönster på Mötesplatsen. Det är där dina besökare bildar sig sin första uppfattning om 
dig. Den är därför din viktigaste del av ditt medlemskap på Mötesplatsen. Lägg lite tid på 
att göra den bra. Uppdatera den ofta så att den alltid är aktuell. Låt din personlighet 
komma fram. Använd så många av funktionerna som möjligt så att det finns mycket för 
dina besökare att ta del av. Ladda upp bilder som du tycker visar vem du är, utforma texten 
i färger du gillar, delge dina tankar i din dagbok och fylla i all fakta du kan om dig själv.”

”Visa vem du är i ditt skyltfönster”
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Framgångskonceptet hänvisas dels till experternas råd och tips, men det är i 
självrepresentationen som avgörandet ligger för att nå första steget. Den egna 
presentationen på dejtingsajten är ditt skyltfönster. Liknelsen innebär marknadsföring 
på en objektifierad marknad. Desto större utrymme som tas i anspråk, liksom de olika 
funktioner sajterna tillhandahåller desto större är chansen att bli hittad. Presentationen 
kräver tid och engagemang och vad som bör och inte bör göras i marknadsföringen av 
sig själv skapar en balansakt:

e-darling: ”När man skriver en profiltext till en kontaktannons på nätet så gäller det att vara
kreativ för att stå ut från mängden. Då är humor ett effektivt verktyg. Kom bara ihåg att 
lagom är bäst. För mycket skämt kan ge intryck av en oseriös lustigkurre. Ett bra tips är att 
skriva en originell beskrivning av dig själv, men utan klyschor och negativitet. Var ärlig men
beskriv dig själv på ett positivt sätt. Humoristiska inslag om dina vanor eller vardagliga 
äventyr kan också öka dina chanser, en beskrivning som mixar charm och självdistans 
kommer långt. Se bara till att undvika de vanligaste misstagen!”

”Kom bara ihåg att lagom är bäst”

Originalitet och kreativitet förespråkas i självrepresentationen. Här beskrivs humor som 
ett bra verktyg för ökad chans till uppmärksamhet och kontakt med andra singlar. Dock 
bör detta göras på ett korrekt sätt för lyckad effekt. För mycket humor kan istället 
innebära en negativ bild, en ”oseriös lustigkurre”. Samtidigt som originalitet bör 
framhävas påpekas devisen om att: ”lagom är bäst”. Man bör vara ärlig men även tänka 
på att beskriva sig själv i positiva ordalag då negativitet framstår som icke attraktivt. 
Främsta fokus i denna empiri ligger på att själv bli hittad framför att hitta. De egna 
önskningarna och idealen bör inte vara för höga:

Happypancake: ”Ställ inte för höga krav ifall du inte vet exakt vem du söker, och ingen 
annan är intressant, kan det vara klokt att hålla nere lite på de krav du ställer på den du 
vill träffa. Vill du bara ha svar från 'En rik läkare eller advokat mellan 36 och 41 som har 
sommarhus i skärgården, inga barn från tidigare förhållanden och ser ut som Jude Law' 
kommer det eka tomt i inkorgen. Visst, berätta gärna om de karaktärsdrag du uppskattar 
hos andra människor. Men ärligt talat, är du säker på vilken typ av människa du faller 
för?”

”Ställ inte för höga krav”

För höga krav förmodas leda till minskad chans att träffa en partner. Citatet uttrycker 
även en misstro till det egna omdömet gällande den typ av människa som denne kan 
tänkas falla för. Förväntningarna bör därför inte vara för detaljerat uttryckta, acceptabelt
är dock att uttrycka vilka karaktärsdrag som uppskattas.  Öppenheten, som experterna 
här framhäver ökar således chanserna till att finna ”den rätte”.

6.1.4 Komplettera varandra på rätt sätt
Här betonas vikten av att inte vara för lik sin partner, men inte heller för olik. 
Kompletteringen av olika/lika personligheter framställs bidraga till ett effektivt och 
friktionsfritt förhållande som inte bäddar för stora konflikter. Dejtingsajterna erbjuder 
vetenskapligt baserade personlighetstest för bäst matchning av personliga karaktärsdrag,
sociala aspekter, livssituation, värderingar och var i landet du bor. Dock framkommer 
aspekter på flexibilitet och olika grad av ”rätt” gällande personlig kompatibilitet inom 
parförhållanden.
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Under temat Frihet, identitet och den självklara tvåsamheten framkommer diskursiva 
strategier som pekar på vikten av ett eget inre lugn, kopplat till identitet och erfarenhet, 
detta som förutsättning för en sund och långvarig parrelation. Följande tas istället upp 
hur trygghet är något som den intervjuade söker i ett förhållande vid tillfällen då hennes
egen trygghet brister:

Annica, 31: ”Jag vill ha tryggheten, att jag känner att nu, nu har jag funnit den här 
tryggheten som jag vill ha och det här kommer bli jättebra. (Fråga: Vad  består den 
tryggheten i?) Att ha nån som kan puffa upp mig när jag ramlar ner. Att va lite 'jordad' för 
mig när jag svävar iväg”

”Att va lite 'jordad ' för mig när jag svävar iväg”

Trygghet definieras här som en motvikt till den egna självuppfattningen och eftersöks 
hos en önskad partner. Dessa två olika roller, egenskaper eller personligheter uttrycks 
vara positiv komplettering av olikheter för ett lyckat parförhållande. Nedan hanteras 
istället en strategi som pekar på hur likheter i personlighet kan underlätta. Dock behöver
inte olikheter leda till konflikter:

Be2:Vetenskapen har bevisat att ett lyckligt förhållande bygger på att man både liknar sin 
partner inom vissa områden och att man kompletterar varandra inom andra. Det finns 
många olikheter som inte nödvändigtvis behöver leda till konflikter i ett förhållande. Din 
partners synsätt kan till exempel ge dig en bredare horisont och nya perspektiv../.../ 
Forskning har visat att detta är ett mycket lyckat koncept och att kvinnor och män som lärt 
känna sin partner genom seriös matchmaking är lyckligare än andra par.”

”Det finns många olikheter som inte nödvändigtvis behöver leda till konflikter...”

Här uttalas också vikten av att komplettera varandra genom olikheter. Vad som implicit 
uttolkas är hur olikheter riskerar till konflikter inom förhållandet. Konflikter tolkas 
därmed som något som hotar chansen till en livslång partner Dock kan kompletterande 
olikheter även bidra till utveckling och vidare perspektiv. Vilka likheter och olikheter 
som är av betydelse uttrycks inte, vilket kan leda till osäkerhet:

Annica, 31:”Han ska ha de kvaliteterna som jag har. Han ska spegla mig./.../ Det ska va en 
spegling av mig, har jag nog gått på. Å sen, å det är jäkligt dumt, om man önskar sig det, då
kan det bli ett, alltså om jag skulle önska mig det. Om man säger att det skulle uppfyllas, om
man önskar sig det. Och jag tänker att det ska va en sån som mig, då kanske jag får alla 
dom delarna som är dom delarna hos mig själv som jag inte gillar, som jag inte ser. Förstår 
du?”

”Det ska va en spegling av mig, å det är jäkligt dumt”

Här uttrycks en dualitet mellan föreställningar gällande likheter och olikheter i 
personligheter, där den rätta kombinationen upplevs krävas för en livslång partner. 
Önskningar finns om en partner som liknar intervjupersonen själv, samtidigt som detta 
också kan skapa problematik då de personlighetsdrag hon inte uppskattar hos sig själv 
inte  heller är önskvärda hos en partner. Den rätta kombinationen av personligheter 
uttrycks nedan kunna tillhandahållas genom vetenskapligt grundade metoder:

Mötesplatsen: "Matchningssök" är en sökfunktion vi är lite extra stolta över. Matchningssök 
är baserad på ett vetenskapligt framtaget personlighetstest. Med din egen 
personlighetsprofil som underlag tar matchningssök fram de medlemmar som bäst passar 
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ihop med dig baserat på deras personlighet, värderingar och intressen. Den här funktionen 
använder du om du verkligen tror på att skönhet kommer inifrån. Och vem gör inte det?”

”Personlighet, värderingar och intressen som bäst passar dig”

Det är genom vetenskapligt baserade personlighetstest som den rätta kombinationen kan
ges för att kunna finna den rätta partnern för ett livslångt förhållande. Detta inte enbart 
mellan personlighet men också andra  mer sociala och moraliska kriterier liksom 
värderingar och intressen. För att kunna lyckas finna ”den rätte” krävs här att den 
sökande tror på att skönhet kommer inifrån, att det är ett pusslande av många olika 
komponenter som kräver expertis och inte attraktion utifrån det visuella som är  det 
avgörande. Vad som inte går att utläsa av citatet är huruvida denna rätta kombinationen 
går att finna i endast en speciell individ, eller om ”den rätte” kan gå att finna i flera 
personer.

Annica, 31: ”.../Rätt för det ena förhållandet har ju vart att 'jamen ,han är rolig och samma 
humor, jamen alltså man har samma värderingar i det å det å det...Å sen i nästa förhållande,
eftersom det är en annan person, så har det kanske vart andra kvalitéer som vart rätt, å då 
ställer jag in mig till dem för att det finns. Alltså många  människor kan ju passa in på olika 
sätt. Alla kan va rätt, fast olika rätt.”

”Alla kan va rätt, fast olika rätt”

”Den rätte” behöver inte vara en person som innehar alla de kvalitéer, egenskaper och 
värderingar som önskas på en och samma gång. Ett förhållande kan utifrån detta tolkas 
som en flexibel förening som binds samman med det som finns att erbjuda utifrån 
uppskattade kvalitéer. Detta medför ett perspektiv och diskursiv strategi som inte ser på 
en partner som antingen rätt eller fel, snarare grader av mer eller mindre rätt. Nedan 
exemplifieras balansgången mellan föreställningar kring önskvärda egenskaper hos en 
partner:

Beatrice, 43: ”Jag tror jag valt mina förhållanden för att de har varit i motsats till 
varandra. Jamen jag tror jag valde X2 efter X1 för då var jag så trött på han! Han var så 
engagerad i allting, alltså det blev för mycket! Ja det var för mycket, av en sak. Och då tror 
jag att jag valde X2 för att han var motsatsen till det. Såhär 'lugn' och gjorde inte så mycket,
hade inte så mycket intressen, inte så engagerad i saker och ting...”

”Det var för mycket av en  sak”

Valet av tidigare partners har utgått från deras personligheter. Det som först tycktes vara
rätt  kom slutligen att upplevas som egenskaper som blev för mycket av, vilket lade 
grund för valet av nästa pojkvän då denne hade motsatta personlighetsdrag. För att finna
”den rätte” krävs den rätta kombinationen av komponenter såsom personlighet och 
livsstil.

6.1.5 Känslan på ett annat sätt
Här framhålls skillnaden mellan kärleken till en partner och kärlek till andra, men även 
mellan kärlek i tidigare parrelationer och den vetskap om kärlek som finns idag. 
Föreställningen om den rätta känslan är förändrad och nu korrekt. Problematiskt är dock
dualismen mellan tanke och känsla. Den rätta känslan bör inte påverkas av tanken. 
Förutsättning till ökade chanser att nå en mer äkta kärlek är kravet på tid, lust och mod 
samt avståndstagande till yttre förväntningar.
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Beatrice, 43: ”Jag tror liksom att det (kärlek i ett parförhållande) är liksom att man har 
närheten till nån, både fysiskt och mentalt liksom. Närheten till en annan vuxen 
människa.../en samhörighet som skiljer sig från den som man känner med sin familj, sina 
vänner”

”En samhörighet som skiljer sig...”

Kärlek uttrycks här som en annorlunda kärlek i ett parförhållande än övrig kärlek, den 
som kan upplevas till andra närstående. Denna kärlek innebär en annan slags relation 
där två olika aspekter av intimitet får ta plats, både fysisk och mental. Den diskursiva 
strategin implicit tolkad, blir att denna samhörighet är mycket exklusiv, då den delas 
med endast en person utifrån kontext och norm. Vidare tolkas svårigheter upplevas 
angående på vilket sätt den rätta och speciella kärleken kommer till uttryck och bör 
förstås.

tara, intervjuartikel: ”Det ligger ett fult skimmer över ensamheten, som att hon skulle vara 
så fördömande att ingen når upp till hennes krav, tycker hon. Egentligen har hon bara ett 
krav, att 'det ska kännas i magen', hon vill bli kär. Cecilia hoppas fortfarande förstå att det 
är rätt när hon träffat mannen hon vill leva med.”

”Egentligen har hon bara ett krav, att det ska kännas i magen”

Att inte ha lyckats finna ”den rätte”, den livslånga partnern uttrycks här som ett 
personligt misslyckande som, utifrån andra, handlar om att ha för höga krav och 
fördomar. Den diskursiva strategin blir här ett tydligt försvar mot detta då det enda 
egentliga kravet är att hon vill bli kär och det ska kännas. Fortsättningsvis blir aspekten 
ifrågasatt av hur det ska kännas då det uttrycks en osäkerhet kring huruvida insikten 
kommer att finnas. Detta blir även en diskursiv strategi, vilken pekar på en dualism 
mellan känsla och tanke.

Annica, 31: ”Jamen jag går ju in i förhållanden för att jag är i tanken och känslan att 'det 
här kommer gå hur bra som helst, och det här är liksom jaa, det här är rätt'. Alla gånger 
har det varit så. 'Jaa, det här är rätt'.”

”Alla gånger har det varit så. 'Jaa, det här är rätt'”

Den diskursiva strategin pekar på att alla dessa förhållanden inneburit ett tanke- och 
känslotillstånd som sagt att den för tillfället inledda parrelationen skulle komma 
innebära en framtid tillsammans, en livslång partner. Trots att  känslan och tanken 
infunnit sig alla gånger har relationerna inte kommit att leda till att det livslånga 
parförhållandet realiserats. Den rätta tanken och känslan som förutsätts i 
framgångsreceptet för att finna den livslånga partnern behöver således inte räcka. 
Följande citat och dess diskursiva strategi pekar på ett annat perspektiv och andra 
kriterier för hur detta ska  mål uppnås.

Beatrice, 43: ”Ja, det är ju att man känner det (innebörd av ”den rätte”) i hjärtat. För han 
var ju inte heller den rätta på pappret liksom. Det var ju inte vad jag sökte eller jag hade ju 
inte ens börja söka nånting, men det var ju inte alls...Då hade jag ju satt upp ett annat mål. 
Att liksom 'den här', nästa man som jag träffar ska vara 'såhär' för det tror jag är det rätta 
för mig./.../ Skillnaden var ju att jag var kär. Att det kändes! I kroppen och i hjärtat och att 
jag inte tänkte med hjärnan...”

”Skillnaden var ju att jag var kär, att jag inte tänkte med hjärnan”
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Tankegångar fanns här tidigt angående hur nästa partner borde vara. Dock såg denna 
målsättning annorlunda ut än vad som faktiskt fanns hos den nyvunna partnern. Denne 
innebar ny upplevelse och känsla som inte funnits med tidigare partners. Föreställningar
om den ideala partnern behöver således inte innebära att den önskade känslan i kroppen 
och hjärtat infinner sig. Snarare uttolkas hur aningslöshet och överraskning spelar stor 
roll. Den speciella känslan ligger utanför den egna kontrollen där den egna tanken inte 
kan påverka. Dock kan vi skapa bättre förutsättningar och bättre lycka med rätt tips:

e-darling: ”Det kan ibland kännas svårt att hitta en partner även om man har varit singel en
längre tid och känner sig redo. Kanske letar du efter din första stora kärlek eller har du 
några förhållanden i bagaget? Kanske är du en av de 300 000 personer som gift sig två 
eller fler gånger och du vill nu testa om nätdejting kan ge dig bättre lycka? Vi ger dig tips 
om hur du tar din dejting till nästa nivå”

”Du vill nu testa om nätdejting kan ge dig bättre lycka?”

Föreställningen om en livslång partner innebär även en föreställning om att denne kan 
ge dig lycka. Tidigare förhållanden eller äktenskap tolkas ha avslutats på grund av brist 
på lycka. Här erbjuds nya möjligheter att finna lyckan på ett annat sätt, på en annan 
nivå. Ovan tas även tid upp som en aspekt på svårigheten att träffa en partner, detta trots
en längre period som singel. Tidsaspekten tolkas även vara av vikt för känslan av att ha 
träffat ”den rätte”:

Annica, 31:”...jag hoppas jag får tillbaka den (känslan av att ”det här är rätt”) på ett annat
sätt! Och senare på nå vis. Senare i förhållandet, att jag inte kommer känna så på en gång 
utan att det kommer att ta längre tid, innan jag känner...För då känner jag att då kommer 
det va mera äkta...Så då vill jag att det ska gå längre innan jag känner så. För då vet jag att
det är mera sant. Då vet jag att det kommer att hålla, jag har fattat det, att det kommer att 
hålla, att det är mera den personen då, inte bara det här första, som jag tror. Och det är ju 
för att jag har lärt mig det. Nu.”

”Då kommer det va mera äkta”

Här framställs önskan om ett annorlunda uttryck och känsla i ett framtida 
parförhållandet. Tidigare upplevelse av att ”det här är rätt” förklaras med en då 
bristande insikt. Den äkta och mer sanna känslan kräver tid vilket kan leda till det 
livslånga parförhållandet. Känslor påverkade av yttre sociala aspekter bör undvikas:

Beatrice, 43: ”...Nu känns det annorlunda. Att anledningen till varför jag skulle gifta mig, så
är det liksom, ja, en sak för oss att visa varandra att vi vill leva tillsammans. Och att vi hör 
ihop. Och inte för att vi ska ha en fest, liksom att alla kompisar ska se hur lyckliga vi 
är..../det kommer mer inifrån än utifrån. Tidigare var det mer att 'så skulle det vara', när 
man hade barn och hus och ja, det var en naturlig...Förra gången jag gifte mig. Men nu 
känns det mer som att, en känsla att jag vill det. Inte ett krav utifrån.”

”Det kommer mer inifrån än utifrån”

Detta uttalande tangerar även temat Fel anledning & attityd, då det pekar på upplevelse 
av hur det tidigare äktenskapet byggde just på felaktiga premisser. Dock behandlar det 
även den skillnad i hur känslan nu är annorlunda och, implicit tolkat, mer riktig och 
därmed ger grundläggande förutsättning för ett livslångt parförhållande. Den rätta 
känslan kommer enbart ur ett eget inre tillstånd och den egna viljan medan den felaktiga
känslan påverkas av yttre, sociala normer och press. 
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6.1.6 De romantiska bevisen
Här träder bilden fram av en ideal känsla och ett idealt romantiskt scenario.  
Upplevelser av att finna ”den rätte” beskrivs både explicit och implicit som del av ödet. 
Detta poängteras genom de överkomna hinder som försvårat utvecklingen av 
parrelationen. Dock träder även diskursiva strategier fram som förespråkar ett mer 
realistiskt förhållningssätt för ett livslångt parförhållande, då orealistiska förväntningar 
riskerar negativ utgång för parrelationen.

Citatet nedan hör nära samman med föregående tema, Känslan på ett annat sätt. Dock 
uttalas det i en kontext som faller under pågående tema, då det agerar svar på frågan om
hur romantisk film påverkar intervjupersonens syn och känsla inför förhållanden.

Annica, 31:”Åhhh! Ahmen, då kommer den där dröm, fantasi den där, det här ”Åhhhh! Den 
perfekte, den rätte!” Åh, då känner jag verkligen det här, en känsla som jag jättegärna 
skulle vilja ha. Jaa, jag vill ju ha den känslan! Åh, jag blir jätte tagen av att se sånt.”

”Jag vill ju ha den känslan!”

Här poängteras en insikt om hur den känsla och dramaturgi som romantiska filmer kan 
innebära är dröm och fantasi och inte del av verkligheten. Dock uttrycks en innerlig 
önskan att nå denna känsla genom att finna den ideala och perfekta partnern. 
Konsumtion av denna typ av film ger sig uttryck i en känslomässig aspekt som sker för 
stunden men även påverkan av romantiska föreställningar. Drömmandet uttrycks även 
nedan som del i vår längtan efter en livslång partner. Detta i form av fantasier om 
kändisar och fotomodeller, vilka vi antar ouppnåeliga som vår egen partner.

SOLO, intervjuartikel: ”Alla har vi väl någon gång drömt oss bort med en och annan sexig 
kändiscrusch (Johnny Depp, någon?) och dreglat över snygga bilder på manliga modeller 
som förföriskt tittar på oss./.../ För Candice, 27, från Iowa i USA blev dagdrömmen helt 
oplanerat verklighet när ödet kom i hennes väg./.../ 'Hur stor är liksom chansen att jag 
pussar en kille på en bild på skoj och sedan faktiskt träffar samma kille och börjar dejta 
honom?'.”

”Hur stor är liksom chansen...”

Denna upplevelse är något som förefaller otroligt. Det att dejta en person som är 
fotomodell blir i sig till någonting spektakulärt som här uttrycks få förunnat. Men även 
det otroliga i berättelsen, det osannolika som hänt, hur mötet och relationen var helt 
oplanerad. Den diskursiva strategin används genom  beskrivningen av en dröm som blir
uppfylld, vilket uttrycks som en mycket liten chans. Denna chans uttrycks vidare som 
given av en mening, det var ödet att dessa personer skulle träffa varandra. De följande 
två citaten är hämtade ur samma kontext och visar relationens utveckling.

SOLO, intervjuartikel: ”Dörren öppnades då helt och där stod Max i kostym och slips! Min 
favoritlåt ”God gave me you” med Blake Shelton, spelade i bakgrunden. Jag började bli 
tårögd då allt var så oväntat och vackert, förstås. Max tog mig i båda händerna och gick ner
på knä innan han frågade om jag ville gifta mig med honom. Det var det lyckligaste 
ögonblicket i våra liv.”

”Det lyckligaste ögonblicket i våra liv”

Tillfället uttrycks dramatiskt som det allra lyckligaste tillfället i livet och därmed agerar 
diskursiv strategi som pekar mot den önskade stora lyckan som ett bekräftande av målet
av äktenskap och livslång partner ligger till grund för. Tidigare känsla av lycka uttrycks 
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därmed implicit som omätbara med detta tillfälles känslor. Frieri-tillfället tillerkänns 
stor innebörd, men vilken innebörd det faktiska giftermålet, äktenskapet får, blir nedan 
mer oklart.

SOLO, intervjuartikel: ”I augusti i år gifte sig Candice och Max: 'Vi har inga speciella 
framtidsplaner förutom att vara varandras största supporters och leva varje dag till det 
yttersta, säger Candice entusiastiskt. Ingenting är någonsin en slump. Jag kan fortfarande 
inte tro att allt hände så som det gjorde! Jag tycker att du alltid ska vara öppen för nya 
möjligheter, ta vara på alla chanser du får och tro på att saker kan hända just dig!'”

”Tro på att saker kan hända just dig!”

Giftemålet ges här en oviss betydelse i kontrast till det innan analyserade citatet 
gällande frieri. Förklaring till detta tolkas implicit att orsakerna till valet att ingå 
äktenskap ligger i en självklar allmän underförståelse. Bristen på framtidsplaner tolkas 
här som ett positivt förhållningssätt som bidrar till öppenhet och nya möjligheter. Detta 
agerar även som en rådgivning för att öka förutsättningarna för andra att detta otroliga 
och lyckobringande mål kan nås. Vad som krävs är att ta vara på chanser och ha en 
tillförlit till att detta även kan hända dig. Även om ödet inte uttrycks kunna styras följs 
trots detta riktlinjer som kravet på att göra rätt val.

Mötesplatsen, ”solskenshistoria”: ”Allt kändes så rätt och så bra från första början och det 
har blivit många långa promenader sedan dess. Vi ses varje dag och vi går fortfarande ut 
på våra långpromenader tillsammans. Den härliga förälskelsen utvecklade sig till kärlek 
och nu när det har gått nästan nio månader sedan vårt första möte är jag fortfarande galet 
kär! Det är en underbar känsla att älska och vara älskad! Nu ser vi fram emot många 
lyckliga dagar tillsammans. Jag är så glad att jag valde att gå med i Mötesplatsen. Annars 
hade jag ju inte träffat Mikael som är det bästa som har hänt mig på länge!”

”Annars hade jag ju inte träffat Mikael...”

Här illustreras ett stort ”om”. Valet att ingå medlemskap i just denna dejtingsajt just då 
innebar förutsättningen för att träffa sin partner, den rätte. Händelsen framställs som 
ödets nyck. Dock tolkas hur ödet behöver hjälp på traven, rätt val måste göras. Hade 
beslutet inte tagits hade därmed paret inte mötts. Den omedelbara förälskelsen och 
känslan av att det var rätt från början utvecklas till en känsla av kärlek, vilket tolkas 
som en dimension av djup samt som en följd av tidsaspekten. Den ömsesidiga 
kärlekskänslan förväntas här vara beständig och bidra till många lyckliga dagar. Den 
rätte partnern innebär således lycka. Ödet för dock ofta med sig olika förhindrande 
omständigheter:

Be2, ”solskenshistoria”:”När vi lärde känna varandra befann jag mig i en jobbig situation i 
livet och han fick mig att må bättre – med hjälp av sina ärliga brev. Efter en vecka frågade 
han om vi kunde träffas, eftersom han tyckte att det var så tråkigt att alltid vara ensam på 
kvällarna. På grund av mitt jobb kunde jag tyvärr inte träffa honom direkt. När det väl var 
dags var jag en aning nervös, men hoppades inte allt för mycket på att jag skulle träffa den 
stora kärleken./.../ Sedan dess är vi oskiljaktiga. Han är min drömkille och jag är den 
lyckligaste människan på jorden.. Vi hör helt enkelt ihop och vill alltid vara tillsammans.”

”Hoppades inte allt för mycket på att jag skulle träffa den stora kärleken”

Här uttrycks ett ömsesidigt utbyte mellan parterna i inledningsfasen av relationen. Dock
förekom yttre hinder för utvecklingen av relationen i form av arbete. Hindren tolkas 
som del i ett dramaturgiskt berättande, en tidsförskjutning i att nå det önskade målet, en 
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livslång partner. Som implicit hinder ligger även en bristande tilltro i förväntningarna 
angående möjligheten att möta den stora kärleken. Trots hinder  uttrycks föreställningen
om att ”vi hör ihop”, att det är förutsagt att vara varandras livslånga partners. Hinder 
tolkas därmed som något som inte bör få  påverka, då sådana kan överkommas. Nedan 
framställs hinder som naturlig del av livet, dock krävs mod att möta dessa.

M-magasin, intervjuartikel: ”-'Jag har letat efter dig i hela mitt liv', säger han till mig ibland
och ler men då säger jag: Jag har letat så väldigt mycket längre. Det handlar om att våga 
utsätta sig för livet och livet känns på olika sätt. Det är inte farligt att det gör ont. Jag får 
lov att släppa min skuld och jag får lov att älska på nytt. Det är okej. Jag dog inte och inte 
någon annan heller. Det gjorde bara  fruktansvärt ont att skiljas åt. Jag ryser lite när Maria 
säger så. Får kärleken och passionen till någon annan, någon ny, vara så stark och så 
definitiv att man får lämna allt? 'Jag tycker ju inte att jag har lämnat allt, jag har bara valt 
en annan stig...'.”  
”Jag får lov att älska på nytt”

Hinder i denna utsaga tolkas vara skuldkänslor efter att ha lämnat en partner då kärlek 
och passion till en annan inte gick att motstå. Den diskursiva strategin pekar på vikten 
av att ge förlåtelse och frigöra den uttryckta känsla av skuld. Dessa känslor uttrycks 
som del av livet, men kräver mod att möta. Detta mod tolkas innefatta möjligheter till 
att välja nya stigar i livet, här en ny kärlek som ”lönen för mödan” efter livslångt och 
smärtfyllt letande efter ”den rätte”  Följande ges ett tydligare framgångsrecept:

M-magasin, intervjuartikel: ”Det finns fler anledningar än så till att de har levt ihop i 34 år.
Så här tänker Mia om krav och förväntningar om samlivet: Om man i alla fall har roligt 
ihop. Om man i alla fall är överens om det mesta. Om man i alla fall har en trevlig vardag. 
Varför tjafsa? Jan kompletterar det äktenskapliga framgångsreceptet: Man måste 
tillerkänna den andra- och sig själv -tråkiga sidor. Om allt måste vara lätt och kul orkar 
man högst en middag tillsammans. När vi gifte oss hade vi ingen medveten tanke om hur 
man skulle uppföra sig i äktenskapet och vi är extremt ovana vid andra förhållanden än 
vårt eget. Men jag ser ingen anledning till skilsmässa. Vårt liv är ett bra liv.”

”Om allt måste vara lätt och kul orkar man högst en middag tillsammans”

Detta förhållande beskrivs som en bedrift då det varat under många år. För att lyckas 
med denna bedrift krävs realistiska krav och föreställningar. För höga krav innebär 
utifrån detta större risker till konflikt och missnöje och därmed hot mot en långvarig 
relation. Här ges bilden av en föreställning som pekar på vikten av att vara nöjd så länge
vissa krav uppfylls. Att tro att allt är lätt och kul i ett förhållande är exempel på en 
orealistisk inställning som leder till negativ utgång för en relation. Vad som tas upp här 
är även vikten av att tillskriva varandra egenskaper som inte alltid erkänns som positiva.
Rådgivning ges utifrån den egna erfarenheten och okunskap kring andras relationer 
uttrycks. Råden behöver därmed inte ge förutsättningar för andra att lyckas med att nå 
ett långvarigt förhållande. 

6.1.7 Sammanfattning av resultat

Frihet, identitet & den självklara tvåsamheten:

”Singellivet förknippas ofta med något positivt.
 Men är det en riktigt bild av verkligheten?”  
”Inte en relation i typisk normform”

Fel anledning & attityd:

”Det där var väl inte kärlek”  
”Man kan inte få allting!”
”Jag tog väl bara ett halmstrå”
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”Äg inte mig. Jag är ju jag!”
”Det här är inte du”  
”Man måste hitta sig själv först”  
”Vad kan jag göra  för att bli bättre?”  
”Problemet kan vara den starka individen”

”Lägger inte ner sin själ och sitt hjärta i det”

Följ experternas tips & varningar:

”  Prova olika sätt och gör det ordentligt”
”Våra experter vet hur du kan göra”
”Visa vem du är i ditt skyltfönster”
”Kom bara ihåg att lagom är bäst”  
”Ställ inte för höga krav”

Komplettera varandra på rätt sätt:

”Att va lite 'jordad ' för mig när jag svävar iväg”
”Det finns många olikheter som inte nödvändigtvis
behöver leda till konflikter...”
”Det ska va en spegling av mig, å det är jäkligt 
dumt”
”Personlighet, värderingar och intressen som bäst 
passar dig”  
”Alla kan va rätt, fast olika rätt”
”Det var för mycket av en sak”

Känslan på ett annat sätt:

”En samhörighet som skiljer sig...”
”Egentligen har hon bara ett krav,
att det ska kännas i magen”
”Alla gånger har det varit så. 'Jaa, det här är 
rätt'”
”Skillnaden var ju att jag var kär,
att jag inte tänkte med hjärnan”
”Du vill nu testa om nätdejting
kan ge dig bättre lycka?”
 ”Då kommer det va mera äkta”
”Det kommer mer inifrån än utifrån”

De romantiska bevisen:  

”Jag vill ju ha den känslan!”
”Hur stor är liksom chansen...”
”Det lyckligaste ögonblicket i våra liv”
”Tro på att saker kan hända just dig!”
”Annars hade jag ju inte träffat Mikael...”  
”Hoppades inte allt för mycket på att jag 
skulle träffa den stora kärleken”
”Jag får lov att älska på nytt”
”Om allt måste vara lätt och kul orkar man 
högst en middag tillsammans”

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer min studie knytas samman genom diskussion av genomfört 
arbete. Inledningsvis kommer detta ske av resultatet i relation till studiens syfte. Vidare 
kommer tidigare forskning diskuteras i relation till min studie. Resultatet kommer även 
diskuteras med vald teori och metod samt de teoretiska begreppen subjektspositioner 
och disciplinär makt. Avslutningsvis kommer jag kritiskt granska min roll som forskare 
och det egna arbetet samt utifrån studien ge förslag till framtida forskning. 

7.1 Uppnådde studien sitt mål?
Bakgrund till denna undersökning kommer ur min egen nyfikenhet och frustration 
gällande kärlek. Hur ska det kännas? Hur ska man tänka? Vilka aspekter bör tas 
ställning till? Dessa frågor tror jag inte att jag är ensam om att ha tänkt, eller att ha suttit
i timmar och diskuterat med vänner. Längtan efter att träffa den som det ”säger klick” 
med tycks ligga inbäddad i vår samhälleliga själ. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är dock världen icke-essentiell. Föreställningen om en livslång partner är en 
konstruerad bild, en påtaglig tvåsamhetsnorm påverkad av romantiska ideal som 
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ständigt försvaras. Undersökningen visar hur media relativt tydligt vänder sig till 
kvinnor gällande föreställningen om en livslång partner. Giddens skriver; ”Någon har 
sagt att den romantiska kärleken var en komplott som männen iscensatte mot kvinnorna
för att fylla deras medvetanden med fåfänga och omöjliga drömmar” (1995:44). 
Uttrycket är under kritik, även om jag samtidigt tror att vi är många som kan känna  det 
liksom en frustrerande omöjlighet, att lösa gåtan det inte tycks finnas svar på. 
Vi lever idag i ett samhälle under förvandling och den romantiska kärlekens ideal och 
den traditionella tvåsamhetsnormen utsätts för påtryckningar. Den grund som vi fått 
veta är solid börjar ruckas på, och vi är sällan tillsammans med en och samma partner 
livet ut. De som ändå lyckas med detta hyllas och får agera bevis för att den eviga 
kärleken och livspartnern finns. Vi andra provar oss fram och valmöjligheterna är 
oändliga. Vi söker en partner med rätt värderingar, intressen och utseende. Vi skapar oss
bilder av den perfekta uppsättning egenskaper vi tror oss behöva för intimitet, vardag 
och social status. Visar det sig att vi ändå är för olika, att jag inte kan vara mig själv, går
vi vidare och skriver om vår ”önskelista”. För vidare går vi. Singellivet är positivt för 
frihet och individualisering men vanliga uttryck som: ”Det är bra att du satsar på dig 
själv, innan du skaffar familj” säger oss att tvåsamhet alltid är det normativa slutmålet.

Syftet och frågeställningen för studien väcktes ur detta sammelsurium av aspekter som 
för mig och andra inte tycks kunna gå ihop. Ett tydligt kärleksrecept tycks inte gå att få!
Men genom denna diskursanalys har jag kunnat påvisa hur vi genom diskursiva 
strategier överbryggar det ideologiska dilemmat och gör vår gör vår sociala interaktion 
flexibel, samtidigt som vi upprätthåller och förstärker kärleksdiskursen och 
föreställningen om en livslång partner. Studien kan bidra till en förståelse för hur vi 
genom språket skapar vår verklighet och utifrån det kunna inta ett kritiskt 
förhållningssätt till det vi tar för sanning, liksom socialkonstruktionismen förespråkar. 

7.2 Tidigare forskning i relation till min undersökning
Den tidigare forskningens infallsvinklar, syften och ämnesområden tenderar tydliggöra 
och utforska dilemmats båda aspekter. Dock lämnas gråzoner att förbli gråzoner utan att
skapa diskussion eller belysa hur de olika verkligheterna vävs samman och kräver 
flexibilitet. Denna flexibilitet poängteras och lyfts fram genom denna studie. Den 
tidigare forskningen påvisar även hur mitt valda ämnesområde hör samman med 
kvinnodiskursen, både i mening av resultat och implicit ur forskares urval och syften. 
Även medias påverkan är en påtaglig faktor som nämns i de flesta artiklar jag hanterat i 
tidigare forsknings avsnittet. Detta bekräftar mitt val att främst fokusera på kvinnor och 
media riktat till dem i min studie. De diskursiva strategier som framträder ur tidigare 
forskning ger stort stöd för de strategier jag funnit i min analys av intervjuer med 
kvinnor, livsstilsmagasin riktade till kvinnor, samt nätdejtingsajter. 

Den instabila känslan
Campbell, Wright & Flores, (2012) visar att äktenskapet bör byggas på en känslomässig
grund. Partnern ska vara en bästa vän, ge trygghet och kärlek utan yttre påverkan såsom
ekonomiska skäl eller social press. Detta kan kopplas samman med vad som i mitt 
resultat framträder som ”felaktiga” orsaker till parrelationen och den diskursiva 
strategin : ”Jag tog väl bara ett halmstrå”. Att bygga ett förhållande på bristande tilltro 
till den egna förmågan att klara sig ekonomiskt utgör därmed inte goda förutsättningar 
för en livslång partner. Studien påvisar hur allra största påverkansaspekt på äktenskapet 
ligger i den känslomässiga tillfredsställelsen och så länge den finns är äktenskapet 
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stabilt (Campbell, Wright & Flores,2012). Det är känslor och inte tankar som är det allra
viktigaste för en långvarig relation och är på detta sätt de ”rätta” orsakerna att bygga 
relationen på. Detta poängteras i min studie även om det också tycks utgöra ett 
svårtolkat dilemma i sig. Ofta förespråkas vi att tänka logiskt och realistiskt, men i fråga
om en livslång partner bör vi lämna allt till den rätta känslan: ”Skillnaden var ju att jag 
var kär, att jag inte tänkte med hjärnan”. Stor del av dessa i studien nygifta kvinnor 
hade redan efter en kort tid som gift haft tankar på otrohet, flörtat och känt attraktion till
andra. Vilket visar att vi trots att vi nyligen gift oss och haft intentioner om en livslång 
partner finns ett ifrågasättande och en öppenhet för de valmöjligheter som kan komma 
att ges. Risken för skilsmässa fanns redan i dessa kvinnors medvetande (Campbell, 
Wright & Flores,2012). Edward. R Anderson et al. (2008) visar hur skilda personer som
har barn väldigt snart efter skilsmässa börjar dejta och söka efter en ny partner. Att 
personen varit gift och fått barn visar på att det funnits en tro på en livslång partner men
liksom i mitt resultat kan diskursiv strategi vara: ”Allt kändes rätt” för att sedan 
försvara uppbrott med att: ”Det där var väl inte kärlek”. Att söka ny partner innebär att 
våga, gör man det kan man belönas: ”Jag får lov att älska på nytt”.

Romantiska ideal – dysfunktion eller funktion?
Holmes, (2007) menar att vi ofta förklarar uppbrott från tidigare partners med ett ”det 
var inte meningen att det skulle vara vi”-resonemang. Det vill säga diskursiva strategier 
för att fortsätta upprätthålla en föreställning om en livslång partner. Holmes, (2007) 
menar att detta orsakas av dysfunktionella romantiska föreställningar, vilket jag tolkar 
vara detsamma som hinder för en livslång parrelation. En av dessa dysfunktionella ideal
ligger i tron på ”the one and only”, ”den rätte”. Denna föreställning framkommer dock i
mitt resultat något mer splittrat och implicit ifrågasatt: ”Alla kan va rätt, fast olika 
rätt”. Avgörandet om någon är den rätte blir till en fråga om flexibilitet och kontext.
Uttryckt i resultatet finns även en något omvänd syn gällande dysfunktionella 
föreställningar där personen tidigare haft en mer pragmatisk syn på förhållandet: ”Man 
kan inte få allting!” för att sedan utveckla alltmer romantiska ideal och då anse dessa 
vara mer rättvisande. Sprecher & Metts, (1999) visar hur romantiska ideal initialt i ett 
förhållande faktiskt kan kopplas till en upplevd hög kvalité i relationen. Även i studiens 
uppföljning visas att denna känsla består även om idealen med tiden dalat. Detta kan 
diskuteras jämte den diskursiva strategin: ”Då kommer det va mera äkta” som menar 
att det tidiga stadiet i ett förhållande, då förälskelsekänslorna är som störst inte behöver 
innebära att det är rätt, snarare att dessa känslor kan förvirra och missleda. Om längre 
tid får gå och idealen fått dala kan det lättare avgöras om känslan för partnern är äkta. 
Då Sprecher & Metts studie påvisar hur romantiska ideal kan påverka positivt på 
parförhållandet fungerar den också som del i  konstituerandet av dessa då de härigenom 
kan få kraft även genom vetenskapligt stöd (2009). Idealen tycks även vilja bevisas som
uppnåeliga i mitt resultat av diskursiva strategier. Ett romantiskt frieri målas upp som: 
”Det lyckligaste ögonblicket i våra liv”. Detta av ödet förutbestämt. Idealen och den 
otroliga lyckan kan vi alla nå om vi tar vara på våra möjligheter och följer 
uppmaningen: ”Tro på att saker kan hända just dig!”. 

Holmes, (2007) pekar på att det är främst kvinnor som vänder sig till romantik i media 
och även kvinnor som anammar dessa ideal i störst mån. Hefner & Wilson, (2013) 
pekar även på att det många gånger är för att lära oss om relationer som vi konsumerar 
romantisk film och media. Detta kopplas i studien till Albert Banduras sociala 
inlärningsteori som i stora förenklade drag innebär att vi tenderar ta efter hur andra gör i
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sociala situationer. På min intervjufråga om hur romantisk film får den intervjuade att 
känna blev svaret: ”Jag vill ju ha den känslan!”,vilket poängterar media som 
påverkanskälla. Trots att romantisk film visat sig uttrycka större mängd hinder och 
konflikter i parrelationer än romantiska ideala handlingar är de sistnämnda ändå de som 
upplevs vara starkare. Detta kan bero på att det är dessa handlingar som belönas. De 
romantiska filmer som Hefner & Wilson,(2013) studerat visar även att det är kvinnorna 
i filmerna som uttrycker hinder och konflikter medan männen uttrycker romantiska 
handlingar. Att vi påverkas av de romantiska idealen blir inte underligt. Vi ser här även 
hur kvinnodiskursen och kärleksdiskursen här upprätthålls och binds samman.  

Gör såhär!
Nätdejting är en relativt ny plattform med nya möjligheter att initiera relationer. 
Etablerade nätdejting-användare menar dock att främsta motiv till att använda dessa 
tjänster är att bygga och utöka sina sociala nätverk och inte i första hand att söka en 
livslång partner (Barraket & Henry-Waring, 2008). Samtidigt säger både tidigare 
forskning och mitt resultat att nätdejtingsidorna mycket explicit försöker upprätthålla 
romantiska ideal och främst föreställningen om en livslång partner, detta genom många 
och påtagliga diskursiva strategier. Intressena går därmed isär mellan de som 
tillhandahåller denna tjänst och dess användare. Denna aspekt träder fram som tydligare
i tidigare forskning än i mitt resultat då jag i min studie inte vänt mig särskilt till 
dejtingsajternas användare.

Att vända sig till en nätdejtingtjänst kan ännu, om än omotiverat, ses som ett nytt och 
icke-normativt sätt att skapa relationer. Fördomar finns ännu om att det skulle vara ”en 
sista väg ut” när den egna förmågan att hitta en partner inte är tillräcklig. Nätdejting-
sajterna nyttjar denna föreställning om att det är mycket svårt att hitta en partner och att 
det krävs vetenskap och experter som kan hjälper dig, vilket de kan erbjuda. Vi fråntas 
vikten av vår egen erfarenhet och tilltron till vår förmåga. Vi får istället veta hur vi ska 
göra det hela på ett korrekt sätt: ”Våra experter vet hur du kan göra”.  

Barraket & Henry-Waring, (2008) påvisar hur nätdejting kan upplevas likt en marknad 
där användarna gör sig själva och andra till objekt som ska värderas utifrån enstaka 
fotografier och den egna beskrivningen. Mitt resultat visar också på hur tydliga liknelser
av marknadsföring såsom den diskursiva strategin och uppmaningen:  ”Visa vem du är i
ditt skyltfönster”. Din profilsida med den egna presentationen bör säga mycket om vem 
du är som person, det du skriver ska vara ärligt, humoristiskt och unikt samtidigt som 
det inte bör vara för glättigt, slarvigt eller negativ. Råden om vad du bör och inte bör 
göra är många men: ”Kom bara ihåg att lagom är bäst”.

Jag – Du - Vi
Vi tycks inte längre förlita oss på vår egna erfarenhet, känsla och tanke gällande 
parrelationer. Liksom experter träder fram inom nätdejting finns de även att finna på råd
genom andra medel. Vetenskaplig-görandet och psykologiseringen av hur vi ska finna 
och behålla en livslång partner tas även upp i så kallade självhjälpsböcker riktade till 
par. Sådana böcker har Eldén analyserat i sin avhandling (2009). I dessa böcker påvisas 
vikten av det egna inre arbetet vilket också poängteras i mitt resultat: ”Man måste hitta 
sig själv först” och det krävs även självrannsakan och vilja att förbättras: ”Vad kan jag 
göra för att bli bättre?”. Samtidigt gäller det även att jobba på relationen, detta kräver 
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bland annat flexibilitet och förståelse gentemot den andre. Detta exemplifieras genom 
att man måste kunna erkänna även tråkiga sidor hos både sig själv och sin partner:
 ”Om allt måste vara lätt och kul orkar man högst en middag tillsammans”. Det som 
framkommer i självhjälpsböcker för par pekar på vikten av den egna identiteten och 
friheten som bör finnas för att förutsättningarna för relationen ska öka. Detta kan ses i 
relation till mitt resultat, där singellivet framställs innebära just denna frihet och 
möjlighet till individualisering. Den diskursiva strategin: ”Singellivet förknippas ofta 
med något positivt. Men är det en riktig bild av verkligheten?”, säger oss att parnormen 
ändå är den övervägande. Dock säger också mitt resultat att den normativa tvåsamheten 
utgör ett hinder för den egna friheten. Vad som önskas är istället ett alternativt sätt att 
vara par på, vilket kan kopplas samman med den flexibilitet självhjälpsböckerna påvisar
som positiv: ”Inte en relation i typisk normform”. Aspekterna som tas upp under denna 
rubrik tycks utgöra en balansakt där även den alltför självfokuserade individen utgör hot
mot en livslång parrelation:”Problemet kan vara den starka individen” . 

7.3 Teori & metod

7.3.1 Socialkonstruktionism & diskursanalys
Mitt val av det socialkonstruktionistiska perspektivet och en diskursanalytisk metod 
möjliggjorde ett förtydligande av hur språket konstruerar olika verkligheter, att det finns
fler sidor av samma mynt. Vissa sidor är dock mer framstående och socialt accepterade 
medan andra är mindre normativa och önskvärda. Mitt resultat påvisar hur vi 
kommunicerar för att, dels retoriskt överbrygga olika föreställningar om världen, men 
också förstärka den föreställning som är mest normativ, den om en livslång partner.

Både empiri, resultat och tidigare forskning visar på att det finns en medvetenhet om att
vi är utbytbara, det påminns vi ständigt om i media och i det sociala livet. Vi anser inte 
att det är konstigt att förhållanden tar slut. Idag känner vi alla någon som har skilt sig, 
det tillhör vår vardag, men ändå väcker det många gånger frågor om vad som gått fel. 
För något måste det ju vara något som var fel. Ingen väljer väl singellivet frivilligt utan 
stora orsaker? Den skapade tvåsamhetsnormen träder tydligt fram i resultatet. Alla har 
vi väl någon gång kommit på oss själva, eller andra, med att vara motsägelsefulla i vad 
vi säger. De flesta gånger är det nog dock oreflekterat och tycks rimligt för oss i 
stunden. Detta visar att vi är flexibla och skapar vår värld här och nu utifrån vår 
kontext. Genom det socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket uppmanar till ett 
kritiskt synsätt har undersökningen tydliggjort vilka föreställningar som råder och hur vi
hanterar dessa. Detta kan bidra till diskussion av normer liksom tvåsamhetsnormen och 
till viss del även könsroller.

Genom en integrerad diskursanalytisk metod tog jag avstamp i ett ideologiskt dilemma 
för att finna de diskursiva strategier som används för att hantera detta. Mitt empiriska  
urval syftade till att finna ett så koncentrerat material som möjligt samt ett brett varierat 
resultat, vilket lyckades. Fokus hamnade på kvinnor av den anledning att 
kärleksdiskursen och kvinnodiskursen är tätt sammanbundna. Detta har visat sig både 
genom tidigare forskning och ur historisk kontext. Kvinnan utgjorde tidigt målgrupp 
och tog även del i konstruktionen av den romantiska kärleken under 1700-talet, vilken 
ännu idag är den främsta bilden, där också föreställningen om den livslånge partnern  
ingår (Giddens, 1995:44-46).
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Genom intervjuer med kvinnor ur min egen bekantskapskrets kunde förtroliga samtal 
föras och liknade därmed vardagskommunikation. Dejtingsidorna på nätet bidrog med 
mycket explicita strategier riktade till en publik som antas inneha ideala romantiska 
föreställningar. I mitt urval av livsstilsmagasin riktade till kvinnor låg intentionen att 
belysa lättillgänglig media som konsumeras och läses av många. Det fanns även en 
tanke gällande målgruppernas ålder. Det som med tiden visade sig var att tidningen 
SOLO och Amelia inte innefattade särskilt stor del diskursiva strategier. Detta fann jag  
intressant och väckte frågor kring hur vi konstruerar ”kvinnan” men också hur en 
åldersaspekt tycktes påverka föreställningen om en livslång partner samt relationen till 
utbytbarhet.

Tidskriften SOLO vänder sig till unga tjejer. I denna fann jag enbart en artikel där 
diskursiva strategier kunde utläsas, dessa påvisade den romantiska kärleken och idealen 
mycket tydligt och stereotypt. I övrigt låg fokus på sexuella relationer. Detta ledde till 
spekulationer kring hur tvåsamhetsnormen konstrueras olika beroende på var i livet man
befinner sig. Utbytbarhet i yngre år framställs mindre tabubelagt eller liknar möjligen 
ett ifrågasättande av förlegade normer?

Amelias målgrupp utgörs istället av den medelålders kvinnan. Kvinnan som vid det 
laget, enligt normer, sedan länge är stadgad och redan funnit sin livslånga partner. 
Utifrån dessa spekulationer skulle varken ett specifikt upprätthållande eller 
ifrågasättande av dessa föreställningar krävas. Detta skulle kunna förklara varför det 
ideologiska dilemmat inte tydliggjordes i detta livsstilsmagasin.

7.3.2 Subjektspositioner & disciplinär makt

Frihet, identitet & den självklara tvåsamheten
Mitt analysresultat av diskursiva strategier visar på att livet som singel idag innebär 
ökade möjligheter till ett  fritt och spontant liv. Detta till skillnad från den som ingått en 
normativ tvåsamhet, vilken istället upplevs utgöra hinder för dessa aspekter. Singellivet 
poängterar det viktiga ansvaret vi har för våra egna liv och vår individualisering. Därför
blir subjektspositionen ”Den självständiga” en position som i dagens samhälle belönas.
Denna självständighet nås genom ett inre eget arbete vilket även bidrar till att finna sin 
identitet, subjektspositionen blir ”Den sökande” och utgör enligt resultatet en 
förutsättning för ett livslångt förhållande.

Att vara alltför självständig belönas dock inte socialt. En sådan person riskerar sina 
chanser till att finna en livslång partner och riskerar även att bli positionerad som ”Den 
ensamma”. Att vara eller att anses vara ensam är på många sätt tabubelagt och kan 
tänkas påvisa personens bristande förmåga till social interaktion, samt bristande eget 
ansvar och disciplin. Detta visar hur vi är nödgade att disciplinera oss till att inte bli 
alltför egocentriska samtidigt som vi ska ansvara för egen utveckling och framgång, så 
även i att finna en livslång partner. Detta leder till att vi gör oss socialt överskådliga 
genom kategorisering. Vi disciplinerar oss för att bidra till och gynna samhället och inte
vara till belastning, något den allt för starka individen tolkas utgöra hot för.

Dessa nya krav kan med cyniska ögon ses som förklädd uppmuntran, helst riktad till 
kvinnor. Nya krav blandas således med gamla, vilket kan förklara den dualistiska 
dragkampen. Dock tycks normen om tvåsamhet ständigt vara slutmålet och den mestr 
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överlägsna. Detta visar sig i mitt resultat men kravet finns på en omvandling av det 
traditionella parförhållandet, alternativa former är vad som önskas. Ett livslångt 
parförhållande kräver därför subjektspositionen ”Normbrytaren” . Att bryta normer kan
dock innebära yttre ifrågasättanden och kritik mot en implicit uppfattad brist av 
självdisciplin. Att bryta traditioner, invanda mönster och konforma föreställningar stör 
diskurserna och generella kategoriseringar. Det ruckar på så sätt våra sociala 
konstruktioner, vår syn på världen och gör den instabil. Trots önskan om nya former 
tycks normen om tvåsamhet orubblig.

Fel anledning & attityd
Här framträder subjektspositionen ”Den erkännande”, individen tar sitt ansvar för vad 
som socialt sett är ett misslyckande i att finna den livslånga partnern. Försvar och 
förklaring krävs för att undvika subjektspositionen ”Den misslyckade”, vilket ingen
vill bli förknippad med då det socialt misskrediteras. Erkännandet kan därmed bli till en
styrka, särskilt om det också påvisar en bättring och tecken på att personen nu lärt sig 
något av sitt misslyckande. Genom att dels erkänna att det är mänskligt att fela och dels 
genom att lärdom tagits i akt kan subjektspositionen istället bli ”Den upplyste”.
Vi disciplinerar oss till bättring och gör bot för oss själva och andra genom erkännandet.
Tvåsamheten är normgivande och det socialt önskade, att frångå detta innebär således 
bristande självdisciplin.

Följ experternas tips & varningar
Här betonas svårigheterna i att på ett lyckosamt sätt finna sin livslånga partner. Vi 
tenderar både ges och själva anta subjektspositionen ”Den handfallne”. Vi tror inte vi 
vet hur vi ska gå till väga. Till vår hjälp finns experter vilka förmodas besitta kunskap 
om hela denvetenskap parrelationen påstås innebära. Kunskapen är få förunnat och vi 
tror vi behöver den. Vi behöver de rätta verktygen, experternas rådgivning, för att klara 
uppgiften på egen hand och rätta oss in i ledet mot den självklara tvåsamheten. Expertis 
finns att tillgå men i slutänden ligger ansvaret på oss själva att lyckas uppnå målet. Det 
egna ansvaret ligger i att vara seriös, ambitiös och ett antagande av subjektspositionen 
”Företagaren” med uppgift att marknadsföra sig själv. Lyckad marknadsföring kräver 
disciplinering gällande hög aktivitetsnivå men även i hur vi presenterar oss. Detta 
innebär disciplinering mot normalisering, vi inte bör sticka ut då det kan innebära 
negativa följder och misslyckanden. Lagom är bäst, dock bör vi samtidigt påvisa den 
individualitet vi har, hur just du är unik, något som således även bör hålla sig inom 
ramen för vad vi uppfattar som normalt.

Komplettera varandra på rätt sätt
Detta tema behandlar vikten av att den livslånga partnern kompletterar den egna 
personligheten och har egenskaper som vi själva inte har, eller är mindre bra på. 
Subjektspositionen ”Den ofullständiga” framträder, vi behöver en andra part för att 
jämna ut våra brister och förstärka det vi är bra på. Vi disciplinerar oss till att inte sticka
ut för mycket, att bli så fullständiga och normaliserade som möjligt. Detta är något som 
framställs vara en balansakt. Skulle paret vara alltför lika eller alltför olika kan de 
riskera konflikter, vilket tycks utgöra hot mot relationen. Ett par som som kompletterar 
varandra på rätt sätt innebär istället effektivitet och mindre risk för konflikt, något som 
är socialt önskvärt och bidrar till stabilitet i både relationen och i det sociala. Ytterligare
subjektsposition under temat är ”Den flexibla”, vilken anpassar sig själv efter partnern 
och dess personlighets fördelar. Detta kan socialt tolkas vara ett alltför pragmatiskt sätt 
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att se på relationen och därmed, utifrån tidigare tolkning, utgöra risk för negativ utgång 
för parrelationen. Den alltför flexibla kan även tolkas ha en oklar självidentitet som 
även det, utifrån analysresultaten utgör hot mot ett livslångt parförhållande. 
Personlighet är vad som framhålls som den mest viktiga aspekten för ett hållbart 
förhållande. Att ha för höga krav eller att se till utseende som avgörande faktor anses 
mycket inkorrekt och anses inte bidra till stabilitet, ”Den ytliga” bör disciplineras till en
mer moraliskt och politiskt korrekt inställning, att det är personligheten som räknas. Att 
anses vara ytlig är inte socialt föredömligt och leder enligt resultatet inte heller till 
framgång i att finna ”den rätte”.

Känslan på ett annat sätt
Efter erfarenheter av tidigare relationer som inte hållit, eller nuvarande relationer som 
anses vara med ”den rätte” påvisas hur en önskad eller upplevd skillnad finns gällande 
orsaker, känsla och tanke bakom förhållandet. Subjektspositionen ”Den tänkande” är 
många gånger en positiv sådan då det logiska tänkandet och ett pragmatiskt 
förhållningssätt framhålls som positivt, något vi annars disciplineras till. I denna 
kontext framställs den dock som mindre positiv och som en ”felaktig” inställning till 
parförhållandet. Här är det istället ”Den kännande” individen som har den lyckosamma
och positiva statusen. Den äkta och sanna kärleken ska inte tänkas fram utifrån logik, 
den står över detta och tolkas endast genom känslan. Vad som kan ses med både tanke 
och känsla som bakgrund är subjektspositionen som ”Den pressade” som utifrån 
upplever social press, vilket inte anses som korrekt känsla då en sådan endast kommer 
inifrån. Äkta kärlek ska inte kunna påverkas av yttre faktorer såsom andras tyckande 
och tänkande, något som också det, om än implicit vi annars ständigt lever med och 
förhåller oss till även om det kan tolkas som svaghet i den egna identiteten och därmed 
negativt.

De romantiska bevisen
Här frambringas vad som kan ses som ”bevis” för att den lyckade parrelationen. Det är 
inte endast en dröm, utan något som också kan hända dig. Detta blir därför en 
förhoppning att förhålla oss till, en riktning och en tro i vårt annars sekulariserade 
samhälle. Med detta fokus samlas vi, konformerar vi oss och disciplinerar oss till en 
överskådlig skara. Subjektspositionen ”Den lyckade” framträder som den lyckligt 
lottade i vad som tycks vara omöjligt och enbar ettt fåtal personer förunnat, att möta den
stora kärleken och den livslånga partnern. ”Den drömmande” är också den längtande 
och tycks vara den som anammar romantiska ideal utifrån påverkan av media. Vad som 
krävs är acceptans över att vissa saker kan vi själva inte råda över.”Den accepterande” 
inser att det ligger utanför det egna handlandet, det ligger i ödets händer. Dock är det 
samtidigt upp till dig själv att ta ansvar för att göra rätt val. Detta bidrar till att vi kan 
upprätthålla en social ordning och kan begränsas i vad vi anser oss själva kunna påverka
eller inte. Trots att ödet leder oss krävs dock inte sällan att först överkomma hinder för 
den livslånga relationen. Det kan vara tidsbrist, arbete och det övriga livet som sätter 
käppar i hjulet. Detta kräver en subjektsposition som ”Den starke”, vilken fortsätter 
sträva efter vad som tycks vara ödet, trots motgångar och svårigheter på vägen.

7.4 Självkritisk reflektion och förslag till framtida forskning
Då jag ser tillbaka på arbetet med denna studie tydliggörs den process som den 
inneburit. Det tog tid att greppa vilken riktning studien skulle ta, vilket kan ha påverkat 
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dess tydlighet. Ämnesområdet jag valt har inte heller varit enkelt att utröna då 
definitionerna av kärlek och parrelationer är många. Upplevelsen har varit som att lägga
ett tusenbitarspussel utan att veta motivet. Risk finns att egna föreställningar och 
påverkan av samhällets normer satt prägel på mitt arbete genom förförståelse, något 
som jag egentligen anser vara ofrånkomligt. Arbetet har också inneburit att de egna 
föreställningarna blivit synade, då jag samtidigt som jag är forskare också är en kvinna i
trettioårsåldern med sambo och barn sedan tidigare relation. Detta gör att jag indirekt 
har forskat om mig själv, vilket lett till bryderier men också många insikter. Dilemmat 
nådde på så sätt ett djupare personligt plan och motiverade mitt arbete. Studien har inte 
haft mening att ta ställning för eller emot, eller att moraliskt värdera varken 
föreställningen om en livslång partner eller partner som utbytbar. Avsikten har varit att 
reflektera över min forskarroll och ansvaret som kommer med denna. Kravet på 
reflexivitet har varit stort och jag har ständigt påmint mig om min delaktig i 
konstruktion och konstitution av verklighet. Därför är min avsikt att blottlägga 
eventuella tillkortakommanden och ge andra möjlighet att ifrågasätta och kritisera.

Vad som uttrycks flertalet gånger i denna uppsats är att det skett en förändring gällande 
inställning till och föreställning om parrelationen. Detta är något som fångat mitt 
intresse och skulle vilja se vidare forskning kring. Förslag till framtida forskning är 
därför en jämförande studie av olika generationers föreställningar om parrelationer. Vad 
som också skulle vara intressant att titta närmare på är kärleksrelationer som går utanför
normen, liksom ”öppna förhållanden” och polyamori, för att belysa erfarenheter av 
detta både i relation till inblandade partners, men även av omvärldens reaktioner.
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