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Ingen har sett på mig så tidigare 

Ungas upplevelse av attraktiva partner 

 

Andrea Flemmingsdotter Rylander 

 

 

Tidigare forskning av romantisk attraktion har visat att människor väljer 

partners både som liknar dem själva och som kompletterar dem utifrån 

beteendemässiga och fysiska egenskaper. Syftet med studien var att fördjupa 

forskningen och mer precist identifiera vilka egenskaper som anses 

väsentliga vid ett romantiskt intresse hos unga vuxna. Deltagare var 45 

individer i åldrarna 17-26, varav 39 kvinnor. Data samlades in genom öppna 

enkäter och analyserades med meningskoncentrering. Analysen resulterade i 

fem attraktiva egenskaper: Personen ska (1) ha egenskaper jag tycker om, 

(2) få mig att känna mig speciell, (3) vara attraktiv för mig, (4) vara möjlig 

att relatera med och (5) bry sig om andra. Ingen skillnad kunde ses mellan 

genus, men att det ansågs essentiellt att partnern bryr sig om andra skiljer 

sig från tidigare studier. Detta kan visa på vikten av att ha en empatisk 

partner. 

 

Keywords: romantic attraction, young adults, mate assortment, personality, 

physical attraction 

 

 

Inledning 

 
De flesta skulle troligtvis hålla med om att kärlek och attraktion är viktiga fenomen, men det 

är få som skulle kunna berätta vad de består av. Kanske skulle man till och med säga att 

attraktion är något som inte kan förstås, att det är mystiskt och ofattbart. Forskare inom 

psykologin, däremot, har trots komplexiteten hos detta fenomen gjort en avsevärd 

ansträngning att definiera och analysera attraktion, från flertalet olika perspektiv.  

Ett perspektiv är att interpersonell attraktion har formats under evolutionen för att öka 

chanserna för artens och de egna genernas överlevnad. Det evolutionistiska perspektivet 

(Kowalski & Westen, 2009), som härstammar från Darwin, menar att attraktion är en 

mekanism som har utvecklats eftersom det främjar reproduktionen. Då män och kvinnor har 

olika förutsättningar för att föra sina gener vidare har de enligt det evolutionistiska 

perspektivet också olika kriterier för att bli attraherade (Kowalski & Westen, 2009). Män som 

kan producera en större mängd avkommor under sin livstid gynnas av att ha partner som är 

friska och starka nog att föda upp en avkomma, alltså attraheras de av en yngre ålder och 

tecken på god hälsa (vita tänder, lyster i håret, god muskelton etc.), och även av att ha fler 

partner totalt. Kvinnor, däremot, som jämförelsevis investerar mer i sin avkomma och endast 

kan få ett begränsat antal avkommor under sin livstid, gynnas av att ha en partner som både 

har resurserna och viljan att ta hand om deras gemensamma avkomma. Kvinnor bör därför 

enligt detta perspektiv välja en partner som visar tecken på att ha bra resurser, till exempelvis 

genom en hög socioekonomisk status, och dessutom vilja investera dessa resurser i henne, 

därför söker kvinnor sig ofta till äldre män (Buss & Barnes, 1986). Även om det finns viss 

empirisk evidens för skillnader mellan vad som attraherar män och kvinnor, är det inte 
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fastställt huruvida dessa skillnader härstammar från evolutionistiskt gynnade beteenden eller 

från socialt grundade beteenden som har favoriserats av den egna kulturen (Buss & Barnes, 

1986). 

Två andra teorier som berör val av romantisk partner menar att vi aktivt väljer partner 

utifrån liknande alternativt komplementära egenskaper. Teorin om komplementära egenskaper 

(Winch, Ktsanes, & Ktsanes, 1955) menar att individer väljer en partner som kompletterar 

deras egna behov och beteenden, exempelvis genom att en dominant person blir attraherad av 

underordnade personer, en person med stort kontrollbehov blir attraherad av personer med ett 

litet kontrollbehov osv. Kontrasterande mot detta finns teorin om liknande egenskaper, vilken 

hävdar att individer väljer partner som liknar dem själva och som uttrycker samma behov. 

Enligt Watson, Beer och McDade-Montez (2014) innebär detta att individer väljer partner 

som liknar dem själva både beteendemässigt och fysiskt, och dessutom att parter som är lika 

varandra har större chans att hålla ihop i längden. Hur partner liknar varandra varierar 

däremot; Keller, Thiessen och Young (1996) menar att både par som dejtar och par som är 

gifta överlag liknar varandra med hänsyn till fysiska egenskaper, medan par som är gifta 

liknar varandra till större grad med hänsyn till psykiska egenskaper. Eftersom det inte finns 

några bevis att par blir mer lika varandra över tid, menar Keller et al. (ibid.) att par som har 

liknande psykologiska egenskaper är mer troliga att hålla ihop och gifta sig. I litteraturen har 

teorin om att lika attraherar lika fått stort medhåll och stöds av en stor mängd empirisk 

evidens (Buss & Barnes, 1980; Lewak, Wakefield Jr, & Briggs, 1985). 

 

 

Attraktion och personlighetsegenskaper 
 

Hur mycket vi uppskattar vår partner beror delvis på hur lik vår partner är vårt upplevda ideal 

(Fletcher, Simpson, & Thomas, 2000). I de tidiga stadierna av ett förhållande värderar vi 

förhållandet högre ifall partnern liknar vårt ideal, och det minskar även riskerna för att 

förhållandet skall ta slut. Över tid tenderar vi även att prioritera de delar av vårt upplevda 

ideal där partnern samstämmer med idealet (Fletcher et al., ibid.). Å andra sidan har 

Figueredo, Sefcek och Jones (2006) i en studie funnit att individers ideala partner inte 

överensstämmer med deras faktiska partner med hänsyn till Big-five-personlighetsmodellen 

och övergripande mate value, vilket kan definieras som summan av de för reproduktionen 

värdefulla egenskaper en individ innehar. Studien visade tvärtom att den upplevda ideala 

partnern har högre värden än den faktiska på Openness, Conscientiousness, Extraversion och 

Agreeableness, lägre än den faktiska på Neuroticism och har även ett överlag högre mate 

value (Figueredo et al., ibid.). Intressant nog fann studien även att deltagarna inte verkade ha 

en faktisk partner som matchade deras egen personlighet, trots att det fanns bevis för att 

individer till viss grad väljer partner som liknar dem själva. Istället hade de en partner som 

matchade deras egen mate value, vilket indikerar att det finns andra faktorer som bedöms mer 

väsentliga för att skaffa en partner än matchande personlighet (Figueredo et al., ibid.).  

Vilka faktorer som är väsentliga för att bevara ett förhållande kan vara svåra att fastställa, 

även om Davis och Oathout (1987) i sin studie fann att aspekter av en individs empatiförmåga 

ligger till grund för flertalet beteenden som påverkar tillfredställelsen med relationen. 

Exempelvis leder empatisk omsorg till god kommunikation, vilket i sin tur leder till 

tillfredställelse med relationen. Studien poängterar dock att aspekter av empatiförmågan 

påverkar det självrapporterade beteendet hos individen, vilket i sin tur påverkar partnerns 

uppfattning av detta beteende, och det var dennes uppfattning av beteendet som påverkade 

den egna tillfredställelsen med relationen. Tillfredställelsen påverkades också jämförelsevis 

mer av positiva beteenden än av negativa beteenden (Davis & Oathout, ibid.).  
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När det kommer till empatisk precision, det vill säga förmågan att korrekt uppfatta 

partnerns tankar och känslor, har det teoretiserats om att den har en stark påverkan på 

tillfredställelsen i en relation (Thomas, Fletcher, & Lange, 1997). Thomas et al. (ibid.) studie 

visar dock att den empatiska precisionen är sämre hos par som varit gifta länge. Detta tros 

bero på att par som varit gifta längre lägger mindre kognitiv fokus på diskussioner och 

problem, och tror sig i större grad veta vad deras partner tänker och känner från erfarenhet. 

Däremot menar studien också att par som antar sig vara mer lika varandra värderar 

förhållandet som mer positivt än andra (Thomas et al., ibid.). I kontrast till detta finns det 

tillfällen där empatisk precision kan bli ett hot mot förhållandets stabilitet, till exempel om 

partnern får en annan möjlig partner som är mycket attraktiv eller andra för relationen 

stressande situationer (Simpson, Ickes, & Blackstone, 1995). I dessa fall finns det belägg för 

att individen uppvisar mindre empatisk precision då insikt kan vara smärtsamt, även om det är 

oklart huruvida detta är för att skydda förhållandet eller den egna självkänslan (Simpson et al., 

ibid.).  

Generellt är tydlighet i relationer att föredra, men vid inledningen av ett intresse kan ”spela 

svårfångad” öka partnerns intresse. Dai, Dong och Jia (2014) anser att om en individ redan 

har investerat intresse i ”spelaren” kan viljan att få spelaren öka om denne spelar svårfångad. 

Däremot menar de att simultant minskar gillandet för spelaren, så medan spela svårfångad kan 

vara effektivt för att öka intresse, finns det risk att det minskar chanserna för att ett eventuellt 

förhållande skall hålla i längden. Detta kan dock indikera att ett visst mått av osäkerhet kan 

främja attraktion och alltså ha en eventuell roll när ett intresse inleds (Dai et al., ibid.). 

Vilken typ av person individen själv är påverkar självklart också vad denne finner 

attraktivt. Detta gäller inte bara när ”lika söker lika”, utan studier visar att likaså huruvida 

man är en hög eller låg sensation seeker påverkar vad man finner attraktivt (Henderson et al., 

2005). En hög sensation seeker är villigare att ta risker i dejtandet, såsom oskyddat sex etc., 

och värderar dessutom individer som mer attraktiva än låga sensation seekers. Detta 

risktagande spekuleras bero på att de själva är vana att ta större risker, och värderar därför 

eventuella risker som mindre troliga än vad låga sensation seekers gör (Henderson et al., 

ibid.).  

Individer överlag värderar också en person som mer attraktiv om denne har ett gott sinne 

för humor. McGee och Shevlin (2009) visar att personer som beskrivs ha ett bättre än 

genomsnittligt sinne för humor värderas som subjektivt attraktivare, trots att de inte skiljer sig 

åt på något annat sätt. Denna effekt gäller enbart om sinnet för humorn är bättre än 

genomsnittet, humor som beskrivs som genomsnittlig värderas på samma sätt som avsaknad 

av sinne för humor. Denna effekt är samma för både kvinnor och män, även om män och 

kvinnor uppskattar olika typer av humor och män generellt värderar humoristiska kvinnor 

som attraktivare än vad kvinnor värderar humoristiska män (McGee & Shevlin, ibid.). Humor 

har även värderats som en viktig egenskap för tillfredställelse i ett förhållande, utöver att vara 

en egenskap som attraherar. Detta kan möjligtvis bero på att en person som har ett gott sinne 

för humor kan antas ha andra värdefulla egenskaper såsom en lättsam inställning och 

intelligens (McGee & Shevlin, ibid.). Vilka beteenden män och kvinnor värderar som 

attraktiva i ett förhållande kan dock skilja sig åt. Män tenderar att få större tillfredställelse från 

instrumentella beteenden såsom att partnern lagar en god middag, medan kvinnor tenderar att 

få mer tillfredställelse från affektiva beteenden såsom att partnern frågar hur personen mår 

och hur dagen har varit (Wills, Weiss, & Patterson, 1974).  

Trots de stora variationerna av åtråvärda egenskaper inom attraktionsforskning är en av de 

kanske viktigaste också en av de mest uppenbara: reciprocitet. Vi tycker om människor som 

tycker om oss. Forskarna i en studie som undersökte vad människor fann attraktivt under 

speed-dating kom fram till att människor som blivit informerade att partnern var intresserade 

av dem var mer intresserade av partnern i gengäld. Samma studie visade också att den 
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singulärt viktigaste faktorn för att attraktion skulle uppstå var att man fann personen fysiskt 

attraktiv (Luo & Zhang, 2009). 

 

 

Attraktion och fysiska aspekter 
 

Även när det kommer till rent fysiska aspekter finns det viss evidens för teorin om liknande 

egenskaper, det vill säga att individer väljer partner som liknar dem själva. Little, Burt och 

Perrett (2006a) visade i sin studie att förutom att individer väljer partner vars ansikten liknar 

deras eget när det gäller ålder och attraktivitet, väljer de även partner vars ansikten upplevs 

spegla deras egen personlighet. Detta innebär att en extrovert person tenderar att välja en 

partner vars ansikte upplevs reflektera en extrovert personlighet. Little et al. (2006a) påpekar 

dock att även fast ett mönster av ”lika söker lika” kan uppstå, behöver inte detta 

nödvändigtvis bero på ett aktivt val av individen själv. Om extroversion, exempelvis, är en 

allmänt uppskattad egenskap kan det leda till att extroverta personer träffar andra extroverta 

personer vilket lämnar progressivt mer introverta personer att para ihop sig. Dock hävdar 

forskarna i studien att det finns vissa tidigare bevis för att det existerar ett aktivt val av partner 

snarare än ett kulturellt mönster (Little et al., 2006a).  

I relation till detta finns en studie som visar att ansikten som upplevs reflektera en för 

individen önskvärd egenskap värderas som mer attraktiva. Detta gäller även omvänt; ett 

ansikte som upplevs reflektera mindre av en icke-önskvärd egenskap värderas som mer 

attraktivt (Little, Burt, & Perrett, 2006b). Forskarna i studien fann att de olika egenskaper som 

testades värderades olika högt, och detta förmodades också vara anledningen till att vissa 

karaktärsdrag var lättare att urskilja från ett ansikte. Möjligtvis kan man dra slutsatsen att det 

endast är egenskaper som anses vara betydande som påverkar upplevd attraktion i relation till 

förmodad personlighet (Little et al., 2006b). För interpersonell attraktion överlag visar detta 

på två faktorer; dels att en individs upplevda fysiska attraktion till en partner påverkas av hur 

den egna personen uppfattar partnerns personlighet, och dels att fysisk attraktion kan ses som 

bestående av flera olika delar, snarare än bara en generell grad av ”attraktivitet”.  

Att upplevda personlighetsdrag påverkar hur attraktiv en person bedöms vara stödjs av 

flertalet olika studier, bland annat har Paunonen (2006) funnit att ren verbal eller skriven 

information påverkar hur attraktiv en person värderas vara även innan en bild av personen har 

presenterats, vilket är i linje med Little et al. (2006a, 2006b) slutsatser. Paunonen (ibid.) fann 

också att ärlighet hade en mycket större effekt på attraktion än till exempelvis intelligens, 

vilket anses bero på att gillande agerar som en medlande (mediating) effekt mellan 

personlighetsdrag och attraktion. Ärlighet får då en större effekt med anledning av att ärliga 

personer gillas mer än till exempelvis intelligenta personer (Paunonen, ibid.).  

Hur en individs attraktion värderas påverkas även av relationen till personen ifråga. I en 

romantisk relation värderar partnern generellt en individs attraktion högre än vad denne gör 

själv, och dessutom högre än vad omgivningen värderar individens attraktionsgrad (Solomon 

& Vazire, 2014). Intressant nog visar samma studie att partnern samtidigt är medveten om att 

omgivningen värderar individens attraktion annorlunda än vad denne själv gör, och är även 

medveten om individens självskattning av attraktion. Detta antyder att en romantisk partner är 

simultant kapabel att hålla en partisk och realistisk åsyn på den respektives egenskaper och 

dessutom vara medveten om denna diskrepans.  
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Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen var att få en djupare förståelse för vad som är avgörande 

för att det ska skapas ett romantiskt intresse mellan individer. Tidigare forskning berörande 

attraktion har fokuserat på att undersöka vissa specifika aspekter eller generera övergripande 

teorier om fenomenet. Trots att tidigare forskning lyckats ge viss förståelse saknas det 

fortfarande en samlad bild av attraktion som är både allomfattande och detaljerad, vilket den 

aktuella studien syftade bidra med. Genom att undersöka vad individer själva upplever som 

centralt och avgörande för att de ska bli intresserade strävar studien efter att kunna peka ut 

gemensamma teman i detta komplicerade fenomen. De komponenter som identifieras i 

studiens resultat kan förhoppningsvis också användas som en grund för vidare forskning. Då 

de är grundade i individens egen förståelse av attraktion kan de ses som en guide för i vilken 

riktning framtida attraktionsforskning skall styras.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Då studien inriktade sig på att undersöka egenskaper som unga vuxna finner romantiskt 

attraktiva tillfrågades studerande från två klasser vid en högskola och två klasser vid en 

gymnasieskola att delta. Utöver deltagarnas ålder ställdes inga andra urvalskriterier. I studien 

deltog 45 personer i åldrarna 17-26, varav 39 var kvinnor, sex män och en som valt att inte 

ange genusidentitet. Av dessa var 19 personer singlar, 16 i ett förhållande, fem sambos, en 

förlovad, en som angett komplicerat och tre som inte angav civilstånd. Av etisk hänsyn till 

deltagarnas låga ålder tillfrågades de inte om sexuell läggning. Totalt lämnades 156 enkäter 

ut, vilket innebär ett bortfall på 111 personer, vilket antas bero på metoden med vilken 

enkäten lämnades ut till de högskolestuderande, där enkäten lämnades ut under lektionstid, 

fylldes i hemma och sedan samlades in under nästföljande lektionstid. Deltagarna erhöll ingen 

kompensation för sitt deltagande. 

 

 

Material och procedur 
 

Deltagarna kontaktades under lektionstid. De informerades om studiens syfte och tillfrågades 

om möjligt deltagande. Vidare informerades de om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter. 

Denna information stod också i det missivbrev som, tillsammans med instruktioner om 

deltagande, lämnades ut i samband med enkäten. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter 

till författaren vid eventuella frågor.  

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en enkät med öppna svar. Utöver inledande frågor 

angående deltagarens ålder, genusidentitet och civilstånd ställdes tre frågor där deltagarna 

ombads att svara med ca en sida handskriven text per fråga. Frågorna var: 1. Berätta om en 

specifik situation där du först blev intresserad av någon? 2. Vad var det hos personen som 

gjorde dig intresserad? 3. I allmänhet, vilka egenskaper har din ideala partner? Deltagarna 

ombads att utveckla sina svar och fokusera på den egna upplevelsen för att assurera om 

relevant och fyllig data. Deltagarna erbjöds också att skriva sina svar på dator och då skicka 

sina svar till författarens e-post. De enkäter som skrevs för hand transkriberades till datorskrift 

och originalenkäten förstördes medan den datorskrivna texten sparades. 



6 
 

 

 

Databearbetning  
 

Totalt bestod det datortranskriberade materialet av ca 26 sidor text. Detta lästes inledningsvis 

igenom för att uppfatta mönster och återkommande teman. Enkätsvaren analyserades sedan 

induktivt (Kvale & Brinkmann, 2014) med hjälp av meningskoncentrering, där varje enkät 

reducerades till 75-150 ord genom att ta bort namn, tidsangivelser, upprepningar, kvantitativa 

angivelser och annan för undersökningen irrelevant information. Den meningskoncentrerade 

texten ställdes upp i en lista för respektive enkät och samtliga listor sammanfogades sedan till 

en gemensam lista. Återigen analyserades den gemensamma listan för upprepningar och 

liknande kategorier abstraherades även till ett gemensamt tema, till exempelvis genom att 

”personen ska ha humor” och ” personen ska vara rolig” samlades under ”personen ska ha bra 

humor”. Slutligen bestod den samlade listan av 46 kategorier, vilken varje enkät jämfördes 

mot för att kontrollera huruvida dessa förekom eller ej. Avslutningsvis koncentrerades den 

gemensamma listan ytterligare tills den bestod av fem abstrakta teman. Detta gjordes genom 

att mer specifika kategorier samlades under mer abstrakta, till exempel genom att ”personen 

ska dela min musiksmak” och ”personen ska tycka om djur” samlades under ”personen ska 

dela mina intressen”. Dessa koncentrerades sedan vidare på samma vis tills de slutliga fem 

temana kunde urskiljas.   

 

 

Resultat      
 

Deltagarna instruerades att berätta om vilka egenskaper de finner viktiga för ett romantiskt 

intresse. Majoriteten av enkäterna innehöll faktorer beskrivna utifrån både mötet med en 

specifik person såväl som i mer allmänna ordalag utifrån deras upplevda preferenser. Vissa 

deltagare beskrev egenskaperna utifrån vad de lade märke till i ett första möte, medan andra 

beskrev egenskaper mer utifrån vad de eftersökte i en partner. I svaren hade både fysiska och 

beteendemässiga egenskaper beskrivits, om än den större delen egenskaper upplevdes centrera 

kring de beteendemässiga. Mängden egenskaper beskrivna och längden på svaren varierade, 

men de flesta deltagarna hade ändå utvecklat sina svar så att rik data och mättnad i materialet 

kunde erhållas. En inledande bearbetning av materialet resulterade i att 46 kategorier kunde 

urskiljas (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. 

Väsentliga faktorer för attraktion 

                                                                                                                   Andel enkäter som  

Egenskaper                                                                                            innehöll egenskapen (%) 

Personen ska vara attraktiv   76  

Personen har bra humor   69  

Utseendet spelar roll   58 

Personen är sympatisk   56  

Personen är omtänksam   56  

Personen tar initiativ   47  

Har en bra ömsesidig kommunikation   42 

Personen är självsäker/bra självkänsla   40  

Får mig att känna mig speciell/älskad   40 

Personen är glad   38 
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Personen delar mina intressen   36  

Personen är empatisk   36  

Personen uppskattar den andre   36 

Jag tycker om personens personlighet   36  

Personen är social   36 

Vi har bra kontakt   36 

Jag blev intresserad på en gång   36  

Personen är trogen/lojal   29  

Personen är mogen   29 

Ett intresse utvecklas med tiden   29 

Personen har ett gott beteende   27  

Personen är intresserad av den andres liv   27 

Personen är öppensinnad   27 

Personen är självständig   27  

Personen är spontan   24  

Personen utmanar sig själv/ambitiös   24 

Personen är handlingskraftig/händig   22  

Personen är ansvarsfull   22 

Personen har integritet   20  

Ömsesidig respekt   20  

Personen är ärlig   20 

Personens intresse föder intresse   18  

Personen är omhändertagande   18  

Personen är en bra/god person   18 

Personen är villig att uppleva nya saker   16 

Personen är intelligent   16 

Vi har samma tankesätt/värderingar   16 

Personen har egenskaper jag vill ha   16  

Känns i kroppen   13 

Den andre tog kontakt med person   13  

Ömsesidig tillit   13 

Personen kan prioritera   11 

Personen är romantisk    9  

Personen är ödmjuk    9 

Personen är modig    9 

Personen är altruistisk    5 

 

Vissa deltagare beskrev förutom de egenskaper de eftersökte även hur deras eget intresse 

utvecklades; för några var detta en process som utvecklades med tiden när de lärde känna 

personen bättre och såg vem denne var som människa. Andra beskrev det som en omedelbar 

känsla som hände redan vid första ögonkastet: ”Direkt när jag såg honom där på parkeringen 

så visste jag, och så här i efterhand är det märkligt, om än självklart, att det väckte så starka 

känslor i mig som det gjorde”. Vem det var som initierade kontakten underströks också i delar 

av enkäterna, där vissa upplevde det som attraherande att personen tog initiativet, medan 

andra tyckte att det var positivt att de själva visade sitt intresse genom att ta initiativet ”…Det 

som fick mig bli intresserad var först hans utseende… [jag] har alltid varit väldigt öppen för 

nya människor så jag passade på att gå fram och prata”.  

Efter den inledande bearbetningen abstraherades materialet ytterligare och analysen 

resulterade slutligen i fem abstrakta teman (se Tabell 2). Var och en av de 46 kategorierna 
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täcktes av de mer abstrakta, det vill säga att de blev en del av dessa teman. De abstrakta 

temana är således de 46 kategorierna i en mer koncentrerad form.  

 

Tabell 2. 

Abstrakta teman för attraktion 

                                                                                                                    Andel enkäter som 

Abstrakta egenskaper                                                                              innehöll egenskapen (%) 

Personen ska ha egenskaper jag tycker om   100 

Personen får mig att känna mig speciell     84 

Jag ska finna personen attraktiv     80 

Kunna relatera till varandra     80 

Personen ska bry sig om andra     69 

 

De fem abstrakta temana hade specifika riktningar i det att de klart beskrev vem som är 

agent och recipient. Temat kunde handla om hur jag ser på personen och hur personen ser på 

mig, men också hur personen relaterar till andra människor och hur jag och personen relaterar 

till varandra (se Figur 1). Samtliga teman var enkelriktade förutom den fjärde, kunna relatera 

till varandra, som var ömsesidig och beskrev en interpersonell process. 

 

   Speciell Bry sig om andra 

    

 

 

  

        Relaterar 

 

 

   

                                                     Bra egenskaper 

 

                                                        Attraktiv  

 

Figur 1. Relationen mellan de abstrakta temana för attraktion 

 

 

Personen ska ha egenskaper jag tycker om 
 

Samtliga deltagare beskrev egenskaper som de tyckte var viktiga för en partner att ha. Hur 

många egenskaper som togs upp varierade, där vissa ansåg det viktigt att ha mycket 

gemensamt medan andra hade ett fåtal egenskaper de ansåg väsentliga och var sedan öppna 

för resten av personens personlighet. Vad dessa egenskaper bestod av varierade mellan 

deltagare, men gemensamt hade de flesta dock att de poängterade att personligheten var det 

allra viktigaste hos personen. Medan flera också ansåg utseendet vara viktigt, tog det en 

underordnad roll till personlighet och personens egenskaper: ”Absolut intresserade hans 

utseende mig men det är inte bara ett utseende som skulle få mig att vara kvar/ingå i en 

relation utan insidan spelar stor roll”.   

Flertalet deltagare beskrev sin partner utifrån både den ideala partnerns egenskaper och 

utifrån den faktiska partnerns egenskaper. Överlag beskrevs den ideala partnern som ”bättre” 

än den faktiska partnern, i det att den skulle ha mer av de uppskattade egenskaperna och 

mindre av de dåliga egenskaperna. Även om den faktiska och den ideala partnern i flera fall 

Jag Personen 
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ansågs vara det samma med endast en mängdskillnad av de väsentliga egenskaperna, fanns 

det även vissa som beskrev skillnader i egenskaper mellan den ideala och faktiska partnern. 

 

Har föreställt min ideala partner som en kille som gillar att laga mat (god mat), som 

hjälper till med vardagsysslor, någon som kan se på mig i en sekund och märka ifall 

någonting är fel. Någon som ägnar mycket tid med mig och bara kan ligga i soffan och 

mysa en hel kväll.  Men, min nuvarande pojkvän passar inte in på någon av dessa 

punkter. Däremot fick han mig att inse att jag uppskattar när killen har en nära relation 

till sin familj, att allt runtomkring inte spelar någon roll så länge man har varandra, att 

göra sitt bästa i varje situation mm. 

 

Humor. Det fanns en stor spridning på vilka egenskaper som bedömdes vara viktiga och 

attraherande men den som återkom oftast var överlägset humor. För flertalet var humor den 

absolut viktigaste egenskapen, den beskrevs som en förmåga att kunna skratta tillsammans, att 

ha roligt och att kunna få varandra att le. Humor definierades ofta som en interpersonell 

egenskap, där förmågan att få den andre att skratta och att ha samma typ av humor värderades 

högt. Ibland beskrevs humor även som viktigt för att hjälpa varandra genom vardagen, att 

underlätta när den andre hade problem och att muntra upp när den andre var ledsen: ”Han fick 

mig att skratta och han kunde bjuda på sig själv. När jag var runt honom kändes alla problem 

inte så jobbiga längre”.  

Utöver detta betonades också vikten av en person som var glad, sprudlande, sprallig och 

hade en lättsam inställning: ”Det bästa han vet är att göra folk glada, de brukar han säga gör 

han glad”. Detta likställdes i vissa fall med att ha bra humor medan det i andra fall utrycktes 

som en allmän inställning och utstrålning vilket syntes i personens handlingar: ”Han hade en 

sådan utstrålning, en sådan som många människor vill vara kring då man har så roligt i hans 

sällskap.”  

 

Social. Hur personen interagerade med andra upplevdes också vara betydelsefullt. Partnern 

beskrevs ofta som social, utåtriktad, charmig och pratsam. För några var det viktigt eftersom 

de upplevde att de själva var mer tillbakadragna och behövde därför någon som fick dem att 

öppna sig: ”Sen så tror jag att jag behöver en väldigt pratglad och social partner, då jag är 

väldigt tystlåten”. Andra ansåg det viktigt med en social partner då de själva upplevde sig som 

sociala och ville därför ha någon som liknade dem. 

 

Självsäkerhet och självständighet. En självsäker, trygg partner värderades högt i flertalet 

enkäter. Det var viktigt att partnern vågade stå för hur den var, att den var trygg och bekväm i 

sig själv och med andra. Vissa beskrev detta som att personen vågade ta för sig och att den 

inte lät sig trampas på utan visste sitt eget värde. Att personen också var självständig, att 

denne inte brydde sig om andras åsikter var viktigt, att den var ansvarsfull och stod för sina 

handlingar: ”Han bryr sig även inte så mycket om vad andra tycker (eller han tar inte åt sig 

rättare sagt av någons ex. elaka kommentarer) han är väldigt stark som person”.  

 

Initiativ och spontanitet. Som tidigare beskrivits uppskattades det av många att personen 

initierade kontakten, men även vid andra tillfällen poängterades initiativförmågan. För många 

upplevdes det som attraktivt med en partner som tog för sig, var driven, handlingskraftig, 

utmanade sig själv och var ambitiös: ”Att utmana sig själv i situationer utanför ’the comfort 

zone’”. Dels beskrevs denna egenskap som riktad mot partnern själv, att den skulle vilja 

utveckla sig själv och bli bättre, men även att denne inspirerade individen själv att också bli 

bättre: ”Det är väl det jag söker i en partner, att vi ständigt gör varandra till bättre versioner av 
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oss själva”. En aspekt av att ta initiativ var också att personen var spontan; att denne 

överraskade och var villig att hitta på och prova nya saker tillsammans med individen.  

 

 

Personen får mig att känna mig speciell 
 

Utöver att personen skulle vara på ett visst sätt, skulle den också få individen att känna på ett 

visst sätt. I majoriteten av enkäterna beskrev deltagaren på olika sätt hur personen gav denne 

en speciell känsla, både fysiskt och psykiskt. Dels beskrevs det som att personen kände sig 

speciell; personens intresse och uppmärksamhet fick individen att känna sig utvald, unik, 

älskad och att denne kunde vara sig själv: ”Men det som verkligen fick mig att tycka om 

honom var hans ärlighet, att jag verkligen kan vara mig själv med honom och att han får mig 

att känna mig vacker och älskad”. Dels beskrevs det som att personen inspirerade individen 

att känna att den klarade av saker och var stark: ”Så även om han inte hade de egenskaper jag 

sökte, så får han mig att känna vissa saker – mod, att vara älskad, att jag klarar allt, att jag inte 

måste vara perfekt hela tiden osv”. 

 

Uppskattar den andre. En specifik aspekt av att individen skulle känna sig speciell var att 

personen skulle visa uppskattning för denne. Detta beskrevs på flera olika sätt, dels genom att 

personen visade ett genuint intresse för individen och dennes liv, dels genom att den lyssnade 

på vad individen hade att säga: ”Jag smälte direkt och han verkade genuint intresserad av 

mig”. Personen skulle också i sina handlingar visa att individen var speciell för denne: ”Jag 

behöver så mycket bekräftelse för att jag ska känna mig älskad, och inte då i materiella saker 

utan just omtänksamhet och att jag känner att jag alltid kommer i första hand”. Detta 

betonades genom att personen prioriterade tid tillsammans med individen, att den valde 

individen framför andra och att den uttryckte i ord vad individen betydde.  

 

Känns i kroppen. Utöver att personen skulle få individen att känna sig speciell gav 

personen också en speciell känsla i kroppen när de träffades: ”När jag ser en person som jag 

attraheras av så är det en ’virrig’ känsla. Det är lite så man vet inte vad som händer. Man 

upplever verkligen ’pirr’, både fysiskt och psykiskt.”. Denna känsla beskrevs på olika sätt; 

som ett pirr, en nervositet när man är med personen, fjärilar i magen eller som en värme: 

”Första gången jag blev intresserad av någon kände jag hur hela min kropp blev varm”. 

 

 

Jag ska finna personen attraktiv 

 

Av alla egenskaper som återfanns i enkäterna var upplevd attraktion den tredje vanligaste. 

Cirka en fjärdedel av alla enkäter innehöll ingen omnämning av utseende/attraktion eller 

ansåg det vara oviktigt. Medan många påpekade att personligheten var det viktigaste så 

upplevdes det också viktigt att vara attraherad av sin partner, mer än hälften av deltagarna 

menade att utseendet spelar roll.  

 

Finna sin partner attraktiv. För drygt tre fjärdedelar av alla deltagare var det viktigt att 

känna sig attraherad av sin partner. Delvis bestod detta i att vara attraherad av personligheten 

och personens beteende, men det bestod också av att känna sig fysiskt attraherad av sin 

partner. Medan många beskrev egenskaper de fann attraherande, låg även fokus på hur 

personens fysiska egenskaper fick dem att känna. Ibland beskrevs denna attraktion i allmänna 

termer, det betonades att utseendet var mindre viktigt än vilken känsla personen gav dem: 

”Egenskaper som handlar om utseende eller intressen är ingenting jag föreställer mig, 



11 
 

eftersom det inte spelar någon roll bara man har kemi och trivs med varandra.”. I flera enkäter 

beskrevs denna känsla som personkemi; tonvikten låg på känslan som uppstod mellan de två 

parterna, snarare än specifika aspekter av utseendet. 

 

Utseendet. Den fysiska attraktionen beskrevs ofta som en känsla men poängterades i vissa 

fall också som personens faktiska utseende. Hur detaljerat utseendet betonades varierade, där 

delar av deltagarna beskrev utseendet utifrån allmänna termer, såsom att personen skulle vara 

snygg eller se bra ut, men det beskrevs även mer specifikt utifrån anletsdrag och 

kroppsbyggnad. De vanligaste kroppsdelarna som togs upp var hår, ögon och leende. Vilken 

hårfärg som föredrogs varierade mellan brunett och blond, vilket också reflekterades i 

ögonpreferens, där blåa och bruna ögon dominerade. Utöver att ögonen skulle ha en viss färg, 

beskrevs de även utifrån egenskaper, såsom att de skulle vara fina eller snälla. Några av 

deltagarna berättade att personens känslor visades med ögonen och blickar: ”Man anade i 

hennes ögon något nytt, och två personer kan bli till en”. När en specifik kroppstyp beskrevs 

var det ofta utifrån muskulatur och relativ längd till personen. En vältränad partner upplevdes 

som attraktivt, att denne hade en god muskulatur och även bevarade muskeltonen genom ett 

träningsintresse. Föredragen längd på partnern beskrevs företrädesvis i relation till individen 

själv, såsom att den skulle var längre än individen eller att den skulle vara av ungefärlig lika 

längd: ”…Samt att han inte är extremt lång (blir jobbigt eftersom att jag är kort)”. 

 

 

Kunna relatera till varandra 

 

Utöver att personen skulle vara attraktiv för individen så skulle det också finnas något 

gemensamt, en ömsesidighet där man kunde relatera till varandra: ”Det är såklart viktigt att 

personen älskar mig och låter mig älska den med”. Det betonades inte bara att man skulle 

finna varandra attraktiva, utan det skulle också finnas en samstämmighet i förståelse, 

tankesätt, värderingar och att man kunde respektera och lita på varandra. Denna 

samstämmighet tycktes gå utanför de mer enkelriktade behoven av att finna personen attraktiv 

eller att personen ska ha egenskaper som uppskattas; den skulle byggas upp mellan partnerna i 

en dubbelriktad relation (se Figur 1). Detta beskrevs bland annat som att ha en bra kontakt, att 

det fanns en ömsesidig respekt och tillit, och att man lyssnade på varandra: ”Däremot kan jag 

tillägga att vi hade en bra kommunikation, som ett resultat av vår respekt gentemot varandra”. 

 

Dela intressen. En aspekt av att kunna relatera till varandra var att dela intressen. Det 

ansågs viktigt att ha gemensamma intressen som man kunde utföra tillsammans, exempel som 

togs upp var att dela musik-, bok- och/eller filmsmak, att vilja resa och upptäcka nya saker 

tillsammans. Andra ansåg det också viktigt att personen tyckte om djur och barn, för vissa 

sågs det som ett tecken på en omhändertagande person: 

 

Jag har alltid tyckt att hans kärlek och omtanke för sina bröder och sin mormor har varit 

väldigt attraktivt, vilket jag tror beror mycket på att det visar hans känsla för familjen. 

Att skaffa familj i framtiden är väldigt viktigt för mig och minst lika viktigt är det då att 

ha en man som klarar av det. 

 

Samma tankesätt/värderingar. Utöver att personen skulle dela individens intressen ansågs 

det också viktigt att personen delade individens tankesätt, värderingar och syn på världen. 

Detta kunde handla om ideologiska eller religiösa åsikter, men även andra värderingar om hur 

personen ville leva sitt liv: ”Det som gjorde mig mer intresserad var när han berättade hur han 

ville ha bara en partner i sitt liv att leva med för alltid”. Att ha samma grundläggande 
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värderingar ansågs för några som en avgörande faktor ifall ett initialt intresse skulle utvecklas 

eller uppstå överhuvudtaget.  

 

 

Personen ska bry sig om andra 

 

Att personen skulle bry sig om andra beskrevs i form av ett antal önskvärda egenskaper men 

hade samtidigt i enkäterna en särskild prioritet och behandlas därför som ett enskilt tema. För 

många deltagare var en snäll och omhändertagande partner ett av de viktigaste kriterierna. 

Särskilt hos den ideala partnerns egenskaper betonades vikten av partnern skulle bry sig om 

andra. Att personen skulle bry sig om andra bestod av flera aspekter; dels skulle den vara en 

öppen, accepterande och stöttande person, dels skulle den vara empatisk och slutligen skulle 

den vara omhändertagande. Centralt i det här temat är att egenskaperna inte bara var riktade 

mot individen eller i relation till denne, utan den riktade sig även mot andra i allmänhet 

utanför relationen (se Figur 1).  

 

Empatisk och sympatisk. En empatisk partner som förstod individen önskades av flera 

deltagare. Det upplevdes viktigt att ha en partner som kunde se hur individen mådde och bry 

sig om att individen skulle må bra. Flertalet deltagare prioriterade en partner som kunde få 

dem att må bättre när denne var stressad eller orolig: ”Jag är väldigt stressad och har ofta 

ångest när någonting inte blir perfekt, han lyckas alltid få mig på bra tankar och lugna ner 

mig”. De ansåg också att personen skulle vara accepterande för andra människor, inklusive 

individen själv; att kunna vara sig själv med sin partner och att denne inte dömde individen 

betonades i flera fall: ”Jag tror inte det finns en ideal partner, men om vi tänker rent teoretiskt 

skulle jag vilja ha en partner som uppskattar mina bästa sidor och omfamnar mina sämsta 

egenskaper”. Slutligen betonades vikten av att personen inte bara kan sätta sig in i andras 

situationer utan även vara medkännande i dessa situationer; personen skulle vara mån om 

andras känslor. 

 

Omhändertagande. Den sista aspekten av att personen skulle bry sig om andra var att 

denne skulle vara omhändertagande. Denna egenskap beskrevs både i allmänna ordalag och i 

relation till specifika målgrupper såsom djur, barn, familj eller mot individen själv. Vissa 

deltagare betonade även att detta intresse för andra måste vara genuint, och sågs som en 

essentiell del av personen ”Min ideala partner är trygg och omhändertagande. Den är 

omtänksam, har humor och är spontan och trogen”.  

 

 

Diskussion 
 

Huvudresultatet av undersökningen var fem teman som upplevdes centrala vid ett romantiskt 

intresse hos unga vuxna; personen ska (1) ha egenskaper jag tycker om, (2) få mig att känna 

mig speciell, (3) vara attraktiv för mig, (4) vara möjlig att relatera med och (5) bry sig om 

andra. Både fysiska och psykiska egenskaper beskrevs, samt processen hur intresset uppkom. 

Även om utseendet upplevdes spela roll, ansågs det vara av mindre vikt än personligheten 

som var det avgörande för intresset. Dessa preferenser beskrevs både utifrån ett specifikt möte 

och mer generellt i relation till den ideala partnern. 
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Attraktion och personlighetsegenskaper 

 

Till stora delar överensstämde den här undersökningens resultat med de resultat som tidigare 

forskning identifierat, även om vissa olikheter kunde konstateras. Studien kunde inte notera 

några av de skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser vilket evolutionsteorin (Buss & 

Barnes, 1986) beskriver, dock kan detta bero på att enbart 13% av deltagarna var män. När det 

kommer till personlighetsegenskaper kunde resultaten urskilja flera likheter med tidigare 

forskning.  

Precis som Fletcher et al. (2000) visade resultaten att en individs upplevda ideal påverkade 

hur partnern uppfattades, och flera deltagare rapporterade faktiska partneregenskaper som 

stämde överens med egenskaper hos deras ideala partner. Dock kunde också skillnader 

rapporteras, framförallt i att den ideala partnern skulle vara en mycket öppen, framåt, social 

och empatisk person, vilket stämmer överens med hur Figueredo et al. (2006) beskrev den 

ideala partnern utifrån Big-five-personlighetsmodellen. Vissa försiktiga kopplingar kunde 

göras mellan Figueredos et al. (ibid.) låga värden på Neuroticism och de deltagare som 

beskrev sin partner som ödmjuk, men även att man önskade en partner som var lugn och trygg 

i sig själv. Gällande mate value kan inga direkta kopplingar göras, då personen inte beskrevs 

utifrån dess relativa värde till individen själv. Däremot kan den mängd deltagare som 

betonade vikten av att kunna relatera till varandra och till samma saker jämföras med Watsons 

et al. (2014) studie att individer väljer partner som liknar dem själva. Studien kunde inte heller 

notera en skillnad mellan höga och låga sensations seekers (Henderson et al., 2005), vilket 

kan bero på att fokus hos deltagarnas svar låg på partnern och sensation seekers kunde därför 

inte urskiljas. Dock var det många deltagare som sökte en partner som liknar dem själva, 

vilket kan betyda att mer äventyrliga personer söker en äventyrlig partner. Överlag gav 

undersökningen stort medhåll åt teorin om att lika attraherar lika (Watson, Beer, & McDade-

Montez, 2014), även om vissa måttliga kopplingar även kan göras till teorin om 

komplementära egenskaper (Winch et al., 1955), främst då en tillbakadragen individ sökte en 

framåt och initiativtagande partner. 

Att personen bryr sig om andra upplevdes som en så viktig del att den identifierades som 

ett eget tema, vilket stämmer väl överens med Davis och Oathouts (1987) studie av att empati 

var en viktig del av tillfredställelsen i en relation. Den empatiska precisionen (Thomas et al., 

1997) kunde också återfinnas i deltagarens behov att bli sedd, förstådd och lyssnad på av sin 

partner. Det upplevdes som viktigt att partnern förstod individen. Då studien riktade sig till 

unga vuxna, som kanske inte hunnit ha en djup, längre relation, och att studien fokuserade på 

början av ett romantiskt intresse gjorde att det inte gick att bedöma hur den empatiska 

precisionen påverkades i längden. 

Precis som hos McGee och Shevlin (2009) identifierade undersökningen humor som en 

mycket viktig egenskap för både initial attraktion och i ett förhållande. Då mer än två 

tredjedelar av deltagarna beskrev bra humor som en väsentlig egenskap hos deras partner kan 

detta tolkas som den specifika, enskilda egenskap som hade störst påverkan på ett romantiskt 

intresse. Reciprocitet i ett intresse kunde också urskiljas ur studiens resultat, vilket även detta 

stämmer överens med tidigare forskning (Luo & Zhang, 2009). Detta kunde i flera enkäter 

återfinnas bokstavligt då deltagaren beskrev hur personens intresse för individen väckte eller 

förstärkte dennes eget intresse. Slutligen kunde både instrumentella och affektiva beteenden 

(Wills et al., 1974) skönjas men som tidigare konstaterat bestod större delen av deltagarna av 

kvinnor, vilket kan vara orsaken till varför undersökningen inte kunde konstatera en skillnad 

mellan vilken typ av beteenden som värderades som attraktiva mellan män och kvinnor.   
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Attraktion och fysiska aspekter 

 

Luo och Zhang (2009) identifierade i sin studie att fysisk attraktion var den viktigaste faktorn 

för att attraktion skulle uppstå, vilket stämmer väl överens med studiens resultat där 

majoriteten av enkäterna beskrev attraktion som en viktig faktor vid ett romantiskt intresse. 

Little et al. (2006a) kom i sin studie fram till att individer väljer partner vars ansikten liknar 

deras eget när det gäller ålder, attraktivitet och personlighet. Eftersom den aktuella studiens 

fokus låg på den andre personen, inte individen själv, kan det var problematiskt att dra 

slutsatser i relation till Little et al. (2006a) studie. Däremot kan man göra några försiktiga 

kopplingar; precis som för Little et al. (2006a) beskrev deltagarna psykiska egenskaper utifrån 

fysiska anletsdrag, framförallt då känslor upplevdes visas med ögonen. Man kan också göra 

en koppling i och med att många av de fysiska egenskaperna beskrivna i enkäterna centrerade 

runt just ansiktet och dess utseende. Detta antyder att, precis som Little et al. (2006a) menade, 

är specifika ansiktsdrag betydande för attraktion. Little et al. (2006a) anser också att det finns 

bevis för att detta är ett aktivt val, vilket återspeglas i denna undersökning då deltagarna 

menade att utseendet är en faktor som påverkar intresset. 

Little et al. (2006b) visade även att ansikten som upplevdes reflektera önskvärda 

egenskaper värderades som mer attraktiva. Slutsatser som kunde dras från detta var att fysisk 

attraktion kunde påverkas av uppfattad personlighet, samt att fysisk attraktion kunde ses som 

bestående av olika delar snarare än som ett övergripande begrepp. I relation till de resultat 

som rapporterats i den här undersökningen kan man se flera likheter. För det första 

rapporterade flera deltagare att även en persons beteendemässiga egenskaper låg till grunden 

för deras attraktion, vilket stämmer med de slutsatser som dragits från Littles et al. (2006b) 

studie. För det andra kunde också resultaten i den aktuella studien urskilja flera aspekter av 

attraktion bestående av psykiska egenskaper, fysiska egenskaper inklusive ansiktsdrag, och 

känslan i kroppen som personen gav individen. Dessa aspekter skiljer sig från de som Little et 

al. (2006b) beskrev, men båda har gemensamt att de visar på att attraktion bör ses som ett 

begrepp bestående av olika dimensioner.  

Paunonens (2006) resultat kan endast styrkas i det att personligheten fanns påverka 

individens attraktion. Han ansåg att verbal eller skriven information kunde påverka hur 

attraktiv en person värderas vara redan innan en bild av personen presenterats, men då 

deltagarna redan hade träffat personen i verkligheten eller sett bilder på denne kunde inga 

ytterligare slutsatser dras. Dock fann Paunonen också att ärlighet hade en större effekt på 

attraktion än intelligens, eftersom gillande agerade som en medlande effekt mellan 

personlighetsdrag och attraktion. Detta resultat får ett moderat stöd i den aktuella 

undersökningen, då ärlighet återfanns i något fler enkäter än intelligens. 

Solomon och Vazire (2014) fann i sin studie att relationen till en individ påverkar hur 

individens attraktion värderas. Då den aktuella studien enbart samlade data utifrån individens 

egna perspektiv begränsas vilka kopplingar som kan göras, men det finns ändå vissa aspekter 

värda att beröra. Det kan argumenteras att individens behov att personen ska få denne att 

känna sig speciell grundas just från detta speciella perspektiv som den romantiske partnern 

har. Detta perspektiv och den speciella känslan hos individen kan båda argumenteras 

härstamma från den närhet som finns i en romantisk relation. Omvänt kan behovet att kunna 

relatera till varandra delvis beskrivas med att individen intar partnerrollen och får ett speciellt 

perspektiv på personen.  

En fysisk aspekt som togs upp av flera deltagare men som endast behandlats ytligt av de 

diskuterade studierna var att personen skulle ha en god muskelton. Det upplevdes som 

attraktivt att personen var aktiv och tränade. Ur det evolutionistiska perspektivet (Buss & 

Barnes, 1986) skulle detta vara rimligt från mäns synvinkel, eftersom de enligt detta 

perspektiv gynnas mer av en hälsosam partner. Detta styrktes dock inte i den aktuella 
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undersökningen, där ingen skillnad kunde skönjas mellan mäns och kvinnors preferenser 

angående en vältränad partner. Vad detta beror på kan enbart spekuleras om, möjligtvis är det 

så att denna preferens är socialt betingad snarare än evolutionistiskt grundad. En alternativ 

förklaring är att deltagarnas låga ålder, där de precis har inträtt i vuxenlivet, gör att de i 

mindre grad prioriterar sådana egenskaper som kan argumenteras vara väsentliga vid 

reproduktion och familjeliv.  

Slutligen skiljde sig den här studien från tidigare studier genom den fysiska känsla i 

kroppen som vissa deltagare beskrev när de träffade personen. Även om fysisk attraktion togs 

upp i andra studier, så var det huvudsakligen utifrån hur den skapades och påverkades. Den 

aktuella studien kan därför bidra med ny kunskap i och med den detaljrikedom som fysisk 

attraktion beskrevs med. 

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behandlar reliabiliteten i en studie forskningsresultatets 

konsistens och tillförlitlighet. I den här studien kan reliabiliteten styrkas av metodvalet där 

materialet samlades in genom en enkät med öppna svar istället för genom en intervju där 

intervjuare kan påverka svaren, det gör att replikerbarheten förenklas då risken för att svaren 

skulle ändras i andra situationer minskar. Även den enhetliga information och instruktioner 

som gavs till deltagarna minskar denna risk. Studiens reliabilitet har även stärkts då 

bearbetningen av materialet har redovisats utförligt i syftet att uppnå transparens (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ett möjligt hot mot reliabiliteten kan dock vara att begreppen attraktion 

och romantiskt intresse inte definierades inför undersökningen, vilket kan leda till stora 

variationer i hur de tolkas.  

En annan aspekt som måste beaktas är studiens validitet, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) definierar som frågan huruvida undersökningen mäter det den avser att mäta. Gällande 

användandet av en öppen enkät som metod valdes denna framför kvalitativa intervjuer då 

detta begränsade den påverkan författarens närvaro och förförståelse hade på deltagarna. 

Detta minskade influensen på deltagarnas svar, men samtidigt kan författarens förförståelse 

aldrig bortses ifrån helt. Även om författaren är medveten om risken att förförståelsen 

påverkar tolkningen och analysen av data är det omöjligt att helt eliminera denna faktor, vilket 

måste ses som ett hot mot validiteten. Däremot är det samtidigt författarens förförståelse som 

bidrar med ett djup i analysen, i det att denne kan komma med insikter och förstå kärnan i 

subjektivt beskrivna delar av fenomenet vilken hade kunna förbisetts utan tidigare kunskap 

om fenomenet. Att den valda metoden för datainsamling likaså försvårar insamlingen av rik 

och fyllig data kan också ses som ett hot mot validiteten. Metodvalet innebar att författaren 

inte kunde följa upp och fördjupa sig i deltagarnas svar genom att ställa följdfrågor, men då 

författaren var medveten om denna risk inleddes studien med avsikten att kompletterera med 

kvalitativa intervjuer ifall insamlad data upplevdes vara otillräcklig. Detta utvärderades 

kontinuerligt under datainsamlingens gång och ansågs vara överflödigt då enkätinsamlingen 

bedömdes ge rik data och mättnad i materialet.  

Slutligen bör studiens generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014) tas i beaktning. Det 

relativt stora urvalet kan anses bidra med ett visst mått av generaliserbarhet, men det krävs 

vidare forskning med ett mer varierat urval för att stärka generaliserbarheten till andra grupper 

än unga vuxna. Vidare forskning bör förslagsvis även använda ett mer representativt urval 

med hänseende till genusidentitet, då detta till viss del begränsade de slutsatser som kunde 

dras.  
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Slutsatser 
 

Studiens resultat har visat på ett antal egenskaper som anses vara väsentliga för ett romantiskt 

intresse hos unga vuxna. I stort har studien bekräftat tidigare forskningsresultat men även 

identifierat olikheter, bland annat i det att inga skillnader kunde ses mellan män och kvinnor. 

Studien har bidragit med kunskap i det att den har belyst hur unga vuxnas romantiska intresse 

liknar och skiljer sig åt från romantiskt intresse mer generellt, vilket också har genererat mer 

detaljrikedom om hur fysisk attraktion uppfattas. Vidare har studien bidragit med att skapa en 

bild av den subjektiva upplevelsen individen erfar i relation till ett romantiskt intresse. Det 

behövs vidare forskning för att avgöra huruvida de skillnader från tidigare forskning som 

noterats i studien reflekterar faktiska skillnader i befolkningen, förslagsvis med ett mer 

varierat urval av deltagare. Detta bör vara av intresse också för framtida kvantitativa 

forskningsansatser, där en jämförelse mellan olika genus och åldersgrupper för dessa 

skillnader kan bidra med ny kunskap om vad som är attraktiva egenskaper för vuxna.  
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