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Interpersonell attraktion 

Att ömsesidigt bjuda på sig själv genom intellekt 
 

Youness Kritz Mossadek 

 

 

 

Attraktion avser gillandet och dragningskraften till en annan människa 

som kan leda till en relationsutveckling, vänskaplig som romantisk. 

Syftet med den här studien var att visa hur främst romantisk attraktion 

upplevs i det vardagliga livet. Studien utfördes med en kvalitativ 

forskningsmetod, med ett blandat urval i åldrarna 22-70 år. 

Undersökningen avser tio intervjuer som är genomförda i 

Mellansverige och som kan bidra med en bredare studie inom 

attraktionsforskning till skillnad från tidigare nischade undersökningar 

inom ett fåtal variabler. Analysen visade att samtliga fann det 

attraktivt med; 1) att bjuda på sig själv, 2) intellekt, 3) ömsesidighet 

och systematik i kontakten, 4) tillit, 5) likhet och komplement, 6) yttre 

attribut, 7) spänning samt 8) bekräftelse. Generaliserbarheten är 

begränsad med tanke på antal deltagare i undersökningen. 

 

Keywords: Attraction, liking, appeal, romantic, charm. 

 

Inledning 
 

 

Platon beskrev attraktion i kärleksform som en sorts tro (Tollgerdt Andersson, 2011), att om 

människan tilltror passionerat på något som inte finns, så kan det skapas; det obefintliga är det 

vi ej har eftersträvat fullt ut. Redan i antikens Grekland, flera hundra år f.Kr. fanns betydande 

beskrivningar och spår av skönhetsstudier. Det var under denna tid som ”det gyllene snittet”, 

förklaringen på de eftersträvansvärda symmetriska ansiktsdrag som efterfrågas inom 

postmodernitetens skönhetsideal, myntades.  

Attraktion är något som alltid funnits mellan människor sedan tidernas begynnelse och som 

ständigt fascinerat den socialpsykologiska forskningen gällande vilka människor vi intresserar 

oss för, både på det vänskapliga och på det sexuella-romantiska planet. Detta då relationer, 

härrörande från just attraktion, är ett av de viktigaste behoven en människa har bortsett från 

sömn, mat, vatten. Vilket delvis gör det till en förklaring av människans intelligenta 

utveckling på jorden; socialt fortplanta sig och nå njutning (Miller, 2000). 

Enligt Egidius (1995) betyder begreppet; en slags dragningskraft som alla människor kan 

känna för någon annan människa i form av beundran, kärlek, bindning, identifiering, sympati 

och/eller vänskap. Tollgerdt Andersson (2011) förklarar vidare begreppet utifrån utseende, 

klädsel, kroppsspråk, likhet i attityder, kulturell bakgrund, sociala normer och även ålder, som 

parametrar för att skapa attraktion mellan människor.  

För att förstå den grundläggande forskningen bättre så redogörs inledningsvis fyra 

psykologiska perspektiv på attraktion. Evolutionism, socialkonstruktionism, behaviorism och 

psykoanalys. Med dessa utgångspunkter tar sig författaren an datainsamlingen om vad 

attraktion innebär. 
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Evolutionistiska perspektivet 
 

Om vi ser på den evolutionistiska läran (Darwin), så är det naturens lag för att nå egen 

reproduktion som vuxen människa och därmed stärka artens överlevnad (Kowalski & Westen, 

2009). Attraktion anses vara ett mänskligt överlevnads tillstånd för att främja jagets 

fortplantning där män och kvinnor har olika fysiologiska attribut och förutsättningar 

(Kowalski & Westen, 2009). Kvinnor söker efter en man som har bättre socioekonomisk 

status, ambitioner och självständighet (McGee & Shevlin, 2009) vilket stärker faktumet om 

individuella som genusbaserade skillnader. Undersökningar i olika kulturer (utanför 

västvärlden) samt i olika åldrar, pekar i samma riktning vad gäller just genusskillnaderna. Vid 

en graviditet så producerar kvinnan fostret i upp till 9 månader, medan mannen är delaktig i 

samlaget fram tills befruktning genomförs, en ritual som kan genomföras på några få minuter. 

Kvinnan gynnas, på grund av all tid och energi hon investerar i sin avkomma, av en man med 

resurser, ansvar och vilja till familjebildning. Mannen gynnas av att ha fler partners. Ett 

ytterligare exempel på denna teori är att kvinnor ofta söker sig till äldre män (Buss & Barnes, 

1986) som då skulle innebära bättre resurser och trygghet. Män attraheras av friskt hår och en 

ungdomlig muskelton (Kowalski & Westen, 2009) då det signalerar en frisk, fräsch och fertil 

partner.  

 

 

Psykoanalytiska perspektivet 
 

Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, hade precis som det evolutionistiska perspektivet en 

biologisk bas för sina teorier om människan. Han kopplade ihop den romantiska attraktionen 

med individens tidiga barndom och då erfarenheten av föräldern av motsatt kön, det s.k. 

Oidipuskomplexet (Kupfersmid, 1995). Grovt förenklat så hänvisar denna teori till att en liten 

pojke upplever sin pappa som en fientlig konkurrent till hans mor och när pojken blir till man 

då får en omedveten strävan att hitta en partner med likvärdiga egenskaper som mamman. 

Enligt oidipuskomplexet finns starka romantiska känslor ihop kopplade mellan barnet och 

föräldern av det andra könet från spädbarnsålder som sedan övergår i rena fantasier om ett 

kärleksförhållande (Kupfersmid, 1995). Freuds studier menar på att incest är något kulturellt 

tabu skapat av människan för att upprätthålla ordning och öka sannolikheten för fortplantning. 

Barnet internaliserar beteende av båda föräldrar, främst av den med motsatt kön. Om barnet 

beter sig som föräldern av motsatt kön så kommer barnet också att tillgodose sig kärlek från 

föräldern av samma kön. Samma princip gäller mellan döttrar och pappor, då känt som 

Elektrakomplexet. Att bli kär i en annan person innebär en omedveten strävan att lösa en inre 

konflikt (Winarick, 1985). Låg självkänsla och/eller lågt självförtroende är kritiska variabler 

som tycks öka sannolikhet att bli förälskad: När individen inte är glad och nöjd med sig själv 

ökar omedvetet behovet utifrån att bli älskad och bekräftad. Självidealet kliver in och söker 

efter egenskaper man själv vill ha hos en potentiell partner (Winarick, 1985). Illusion och 

fantasi av kärlek som en positiv vändpunkt i ens liv, framkallas på ett tidigt stadium. 

 

 

Det behavioristiska perspektivet 
 

Som en reaktion mot Freuds teori så kom inom psykologin en andra kraft, som också kan 

kasta ljus över attraktionsprocesser. Enligt behaviorismen så kan attraktion uppstå som svar 

på goda associationer och betingning (Woodward, 1982). Det må låta mekaniskt men 

resultatet hos människor kvarstår, att vi i låg ålder lär oss vad som är bra och dåligt genom att 

uppleva en negativ eller positiv respons i samband med fenomenet, vilket alltså är en typ av 
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socialisering i uppfostran. Därefter kopplar vi ihop dessa erfarenheter och tillskriver det 

egenskaper: Associationer. På så sätt organiserar vi vår omvärld och skulle konkret inom den 

socialpsykologiska forskningen innebära att vi dras mot något som vi tror skall ge oss en god 

respons. Detta avser främst inledande faser som kan vara baserat på utseende, sätt att tala, 

referenser - vilka individer vi är villiga att ge en chans och liknande. Behaviorism ser 

attraktion som ett inlärt beteende (Woodward, 1982). 

 

 

Den sociala konstruktionsteorin 
 

Denna teori används flitigt inom samhällsvetenskapen och psykologin och anser såsom 

behaviorismen, att allting förutom grundbehoven, i princip är skapat av oss människor själva; 

traditioner, könsroller, socialisering och liknande är alla mönster som vi omedvetet eller 

medvetet övat in sedan barndomen. Socialkonstruktivism kan dels ses som motpolen mot den 

evolutionära teorin som menar att vad vi attraheras av, är dynamiskt; skapat utifrån vår 

omvärld och uppväxt (Malach-Pines, 2001). Men även som ett komplement till evolutionen 

då vi omskapar vår identitet och omvärld och likaså synen på vänskap, partnerskap, attraktion 

och kärlek. Enligt den sociala konstruktionsteorin existerar ej genusskillnader i någon vidare 

omfattning utan här handlar allt om de individuella skillnaderna som i sin tur blir kulturella 

(Malach-Pines, 2011). Resultat visar på likvärdig önskelista hos både män och kvinnor i 

egenskaper hos en eventuell partner; snäll, hänsynstagande, ärlig och ha humor rankades som 

topp karaktärsdrag (Malach-Pines, 2011) i studier på bl.a. universitet och hos en datingklubb. 

Sociala normer, vad vi lär oss från våra föräldrar, vad våra vänner värdesätter i en partner och 

massmedias påverkan är alla variabler som styr vad vi attraheras av (Malach-Pines, 2011). 

T.ex. har stereotypen om mannen som stark, dominant, ansvarstagande och kvinnan som 

emotionell, mjuk, omhändertagande suddats ut i Västeuropa. Män och kvinnor tycks alltså 

basera intresset för den Andre utifrån vad de själva, upplever vara attraktiva, sexiga, 

intressanta egenskaper. Äldre personer tenderar att bryta sig loss från skapade stereotyper och 

ta sig själva på större allvar medan ungdomar i yngre åldrar, rädda för att göra misstag, fel och 

att bli dömda av sin omgivning därmed håller fast vid rådande stereotyper (Malach-Pines, 

2011). Slutsatsen är att oavsett skillnader på kultur eller genusnivå, så kvarstår faktum att 

likheterna avseende gillande bland människor världen över, är betydligt större. 
 

 

Humor 

 
Humor har blivit rankad som en högt värderad personegenskap inom flera kulturer (McGee & 

Shevlin, 2009). Ett karaktärsdrag som anses vara en av favoriterna hos människor tack vare 

att det ökar glädje, skratt och lustkänslor i omgivningen. Redan 1958 utvärderades en 

surveyundersöknings resultat bland högskolestudenter i USA där 80-90% av de tillfrågade 

värderade humorn som en kritisk, kanske till och med avgörande egenskap för en framtida, 

potentiell partner. Kortvarig attraktion kräver inte humor på samma sätt för att fungera 

(McGee & Shevlin, 2009), men ju mer tid och engagemang som läggs på relationen, desto 

större krav ställs det på att kunna ha roligt med den Andre.  

Komik tycks hänga ihop med andra attribut och påverka den totala uppfattningen om en 

annan individ, i positiv riktning (McGee & Shevlin, 2009). Ökat välbehag, socialt attraktiv, 

lägre grad av neuroticism och mindre ensamhet tillskrevs de individer som upplevdes vara 

roliga. Det kan trots allt bli för mycket humor (McGee & Shevlin, 2009). Om vi vänder på 

myntet så framgår det tydligt att skämt kan användas till att distansera sig till känslor, 

intimitet och kolliderande åsikter. Det kan bli alltför skojfriskt, i synnerhet när det gäller 
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vuxenlivets ansvar som att organisera sitt liv och ha allvarliga diskussioner. Genusskillnader i 

upplevelse och tillfredställelse av humor har hittats (McGee & Shevlin, 2009) och syftar på att 

män t.ex. kan skämta om sex medan kvinnor kan skämta åt alldagliga situationer. 

 

 

Ömsesidighet och systematik 

 
Att den Andre kan bekräfta eller känna likvärdigt intresse vid situationer av gillande och 

attraktion, anses vara en betydande faktor för att en relation skall utvecklas (Lehr & Geher, 

2006). När attraktionen blir bekräftad, ökar våra förväntningar och tillfredsställelse med 

situationen per automatik. Finns det inte bekräftelse från det andra hållet, är risken att 

intresset rinner ut i sanden. Ömsesidighet anses vara en bärande pelare inom attraktion (Lehr 

& Geher, 2006). Det händer ändå att vi är så pass attraherade och determinerade att komma i 

kontakt med en person att vi inte accepterar det faktum att denne är i ett kärleksförhållande 

(Schmitt, 2004). Kartläggning av sociala nätverk och strategiska handlingar är exempel på 

vad individer gör för att nå fram och försöka skapa en relation. 

 

 

Komplement och likhet 
 

Teorin om att komplettera det egna jaget, genom sin partner, har visat på ett visst empiriskt 

stöd och avser eftersträvan att hitta en partner som passar in på de egenskaperna man själv 

saknar (Winch, Ktsanes & Ktsanes, 1955). T.ex. söker en person som är pratglad, en partner 

som är lyhörd och avser då kompletteringen av egenskaper två människor emellan, som 

balansskapande i gillandet och relationsutvecklingen.  

Likhetsprincipen (Watson, Beer & McDade-Montez, 2014), innebär att individer söker 

efter likvärdiga egenskaper som man själv anser sig inneha vilket kan bli en självuppfyllande 

profetia. Den tidigare forskningen är till stor del överens om att ”lika barn leka bäst” spelar en 

central roll i människors sökande efter vänner och partners (Keller, Thiessen & Young, 1996), 

då likartade attityder, värderingar och åsikter tycks skapa en tillvaro av trygghet, 

identifikation, samhörighet och intresse. 

 

 

Långvarig attraktion 

 
Begreppet ”långvarig” i denna kontext, avser ett eller flera år. Tillit är en nyckel komponent 

för att bygga attraktion (Singh et Al., 2015). Den är till och med så aktuell, att den s.k 

likhetsprincipen gällande individernas attityder gentemot relevanta livsfrågor tenderar att flyta 

samman, tack vare emotionen av förtroende till en annan människa. Ärlighet hamnar högt 

uppe på listan över favoritegenskaper (Paunonen, 2006). Vid kortvarig attraktion kan det dock 

vara svårt att veta hur pass ärlig den Andre är. Forskningen är även överens om att denna 

variabel, tillit, härstammar från en upprepad fysisk kontakt (t.ex på samma arbetsplats eller i 

samma förening) dvs. bekantskap (Reis, Maniaci, Caprariello, Eastwick & Finkel, 2011). Det 

är en av de mest grundläggande faktorerna för attraktionsskapande; Ju mer exponering för en 

annan människa, desto större är chansen för gillande gentemot denna individ.  

Situationen är som vanligt, av stor betydelse (Lehr & Geher, 2006). Människor tenderar att 

vara mer öppna och angelägna till kontaktskapande i vissa sammanhang medan man är 

mindre mottaglig i andra sammanhang. T.ex. grupparbete i en skolklass där man exponerats 

upprepat för en klasskamrat, kontra en person som är på väg till jobbet och en främling söker 
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kontakt på bussen eller på gatan. Detta gäller likväl den sexuella biten som blir mer central i 

kortvarig attraktion. Moreland och Beach gjorde 1992 ett experiment i ett klassrum genom att 

exponera individer för klassen i olika tidsintervaller (Reis et. al., 2011). Resultatet visade klart 

på ett starkare gillande för de personerna som hade blivit sedda mest. I en artikel från 2007, 

ifrågasätter däremot Norton, Frost och Ariely detta antagande (Reis et al., 2011) genom att 

hävda motsatsen; ju mer information kring en person, desto större är risken att man hittar 

egenskaper/attityder som inte matchar in med ens egna och därmed faller liknelsen med en 

själv. Denna slutsats behöver inte utesluta ovanstående teori och kan ses som ett perspektiv på 

likhetsprincipen. 
 

 

Yttre attribut 
 

Den dominerande likhetsprincipen, inom attraktionspsykologin tycks även spela en roll när 

det handlar om den kortvariga, utseendemässiga attraktionen (Little, Burt & Perrett, 2006). 

 Ansiktet. Enligt denna slutsats så dras vi medvetet som omedvetet mot ansikten som vi 

anser spegla vår egen personlighet och utseende. Trots allt kan detta ha naturliga förklaringar, 

att vi söker oss till de individer vi anser oss vara mest likvärdiga med genom grupperingar. 

Omedvetet söker vi efter något som är attraktivt i våra dagliga liv (Little et al., 2006). Detta 

gör att vi gillar ansikten som anses spegla egenskaper och personlighet vi värderar högt. Om 

t.ex. humor är en sådan egenskap, så associerar vi genast leende och skratt hos den Andre till 

den egenskapen. Individer som definieras ha vackra ansikten, skönhet, åtnjuter fördelar i såväl 

privat-yrkesliv (Muñoz-Reyes, Iglesias-Julios, Pita & Turiegano, 2014). Vi tycks tillskriva 

individer med vackra ansikten, en rad positiva egenskaper, utan att egentligen ha kännedom 

om personen ifråga. Det nakna ansiktet, avslöjar oss och är utan tvekan den mest betydande 

kroppsdelen när det gäller social interagerande attraktion (Muñoz-Reyes et al., 2014). Det är 

ansiktet vi först lägger märke till och tittar på när vi pratar/umgås med varandra. Hur vi 

uppfattar ansiktet som attraktivt är utifrån: Ojämn symmetri (hur måtten står sig avvikande till 

tvåsidig symmetri), genomsnittlighet (hur vanligt ansiktet är i förhållande till aktuell 

population), kvinnliga drag samt ungdomliga drag (Muñoz-Reyes et al., 2014). T.ex. 

ungdomlighet och kvinnlighet förmedlar fertilitet och god hälsa.  

Kroppen. Bortsett från att mäta estetik, skönhet och attraktion genom ansiktet, kan man 

också mäta kroppen. Förhållandet mellan midja och höft (avser kvinnor) även känt som 

WHR, mäts genom att ta midjemåttet i cm och dela det på höftomkretsen i cm. Förutom WHR 

så är BMI ofta associerat med attraktion (Muñoz-Reyes et al., 2014). Lågt BMI (omkring 20) 

och WHR omkring 70 (gällande kvinnor) anses enligt författarna vara idealmått på den 

kroppsliga attraktionen i de flesta av världens kulturer. Dessa variabler tycks kopplas till 

bättre hälsa och en bättre fertilitet hos individen. Båda könen söker en blandning av manligt 

och kvinnligt i utseende (Malach-Pines, 2011) då båda delar anses kunna spegla både den 

vänskapliga och den romantiska attraktionen. Män tycks fokusera mer på utseendets betydelse 

än kvinnor (Malach-Pines, 2001).  
 

 

Frånvaro av bekräftelse 
 

På 1600-talet beskrev författaren Rochfoucauld frånvaro som något som dämpar en svag 

passion, samtidigt som det förstärker en stark passion (Tollgerdt Andersson, 2011). Han 

använde sig av metaforen; ”vinden må släcka ett ljus, men vinden får en eld att flamma upp 

och sprida sig.” Om grundinställningen och erfarenheten är god gentemot ett subjekt, är 

sannolikheten stor för positiva följdtankar och emotioner. Att en människa reflekterar 
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upprepat över en annan individ, ger incitament för att beröringspunkter har skett, i detta 

sammanhang positiva sådana. Förutom att det är starkt individuellt, finns det tecken som 

pekar på att vara otillgänglig och svårflörtad i relativ inledning av en relation, ökar intresset 

(Dai, Jong & Jia, 2014) för den Andre. Detta förutsätter dels att en gemensam grund finns och 

dels att otillgängligheten inte fortskrider. Anledningen till att frånvaro överhuvudtaget kan 

vara effektivt i inledande faser är tack vare osäkerheten som tar plats i de två individernas 

livsvärldar. 

 

 

Syfte och frågeställning 

 
Studien syftar till att fylla i befintlig forskning med en bredare, öppnare studie av vad som 

sker i attraktionsprocessen, för att visa på hur främst den romantiska attraktionen kan se ut, 

dessutom redogöra för vad det är som händer vid situationer av gillande och attraktion. 

Definitionen av attraktion i detta sammanhang är gillandet och dragningskraften till en annan 

människa. Utgångspunkten är psykoanalys, evolution, behaviorism och 

socialkonstruktionism. Genom djupintervjuer kan informationen gå på djupet utifrån 

frågeställningen ”vad består attraktion av?” och reda ut i detaljerad form vad individens 

erfarenhet, uppfattning och vilja av ämnet med explicit fokus på den romantiska aspekten. 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 

 
Deltagarna karaktäriseras av de olika åldrarna från 22 till 70 års ålder, hälften män hälften 

kvinnor. Samtliga deltagares bostadsorter var i Mälardalen och de hade olika yrken, 

utbildning, etnicitet och civilstånd.  Urvalet var handplockat utifrån kriteriet om skilda 

bakgrunder, ur författarens privata och yrkesverksamma nätverk. Deltagarna kontaktades per 

mail med missivbrev. Där de fick info om syfte och utförande samt intervjuguide bifogades. I 

mailet framkom kontaktuppgifter till författare och handledare. 

Av 12 personer, tackade 10 personer ja. De som tackat ja mottog ett ytterligare mail där de 

etiska principerna framgick (Vetenskapsrådet, 2002); informationskravet (att få ny kunskap 

och fylla i ett vardagligt, nödvändigt livsämne och hur processen generellt kommer att gå till), 

det konfidentiella kravet (intervjuperson är anonym i alla yttre avseenden, där datasamlingen 

förvaras med förkortningar och kodord för att minimera risken för att avslöja någons 

identitet), samtyckekravet (där intervjuperson när som helst kan välja att undvika att svara, 

avbryta eller dra tillbaka sina svar i intervjun) samt nyttjandekravet, där all insamling endast 

används för kandidatuppsatsen och aldrig för några andra ändamål. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material och procedur 
 

Intervjuguiden formulerades utifrån temat ”Attraktion – hur är dina upplevelser av 

fenomenet?” som alltså var huvudpunkten i intervjun. Frågorna avsåg att sätta ord på vad som 

är attraktivt och oattraktivt för såväl kortvarig som långvarig attraktion: 1) Vad innebär det 

för dig (hur upplever du) att bli attraherad av en annan människa? 2) Vad krävs för att du 

skall bli attraherad av en annan människa? 3) Hur upplevde du dina två senaste situationer 
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av gillande? 4) Vad kan vara positivt respektive negativt i situationer av gillande/intresse? 5) 

Vad är det för skillnad på den vänskapliga och den romantiska dragningskraften 

(spänningen)? 6) Finns det några särskilda yttre faktorer, egenskaper, beteende du vill lyfta 

fram som skapar ointresse/oattraktivt gällande mötet med nya människor? 

Intervjuerna utfördes i respondenternas hem med smalltalk, sex öppna frågor, varpå 

följdfrågor ställdes beroende på svar. Intervjulängden var ca en timme och samtliga frågor 

summerades till intervjupersonerna för att säkerställa tolkningen. I slutet på intervjun ställdes 

frågor om personens välmående och om något ville tilläggas/ändras i datainsamlingen. 

Intervjuerna genomfördes med ljudinspelning på mobiltelefon plus stödanteckningar. 

 

 

Databearbetning 

 
Tjugo sidor av anteckningar och ca tio timmars ljudinspelning hade insamlats från 

intervjuerna som råmaterial. Detta lästes igenom, transkriberades och delades genom en 

kvalitativ innehållsanalys upp i flera komponenter för att förstå den röda tråden i intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Meningskoncentrering skedde där intervjuerna komprimerades 

till ca hundra ord, datorskrivet, i detta moment försvann upprepningar, namn, irrelevant info. 

Därefter skapades en lista på komponenter med ca tio punkter per intervju, varje punkt 

formulerad i tre-tio ord. Varpå listorna slogs ihop och likvärdiga begrepp fördes samman för 

att hamna på ca trettio punkter. Ur denna komponentlista som innehöll nycklar till vad som är 

gemensamt gällande intervjusvaren hos de tio intervjupersonerna, bröts sedan fem 

huvudkategorier och tre beskrivningar av attraktionsprocessen ut som mest frekvent 

återkommande och kunde isoleras som kärnkomponenter för alla intervjuer. 

Intervjupersonerna kontaktades och deltagarvalidering utfördes ca en vecka efter intervjun för 

att kontrollera korrekt tolkning. 

 

 

Resultat 

 
Deltagarna fick i en semistrukturerad intervju tala fritt om vilka egenskaper de värdesatte för 

att attraktion skall uppstå. Tyngdpunkten låg på romantisk attraktion, men den vänskapliga är 

inflikad i den, alla kärnkomponenter var centrala även där. Det fanns en rad individuella 

skillnader, men också en rad likheter som meningskoncentrerades och bröts ut i följande 

komponenter enligt definition i nedanstående tabell. Flertalet intervjupersoner var överens om 

att dessa beskrivningar omedvetet ligger utanför vår kontroll. Kortvarig attraktion bestod av 

tyngre fokus på yttre attribut och mindre krav på övriga variabler. Trots att vi nu har ord på 

vad attraktion innebär, så kvarstår deltagarnas upplevelser av fenomenet som något ”som bara 

händer”. Variablerna ”yttre attribut”, ”spänning” och ”bekräftelse” framkom av berättelserna 

som en naturlig del av attraktionsprocessen men inte som avgörande karaktärsdrag hos den 

Andre. Se Tabell 1 för karta över avgörande kärnkomponenter, Tabell 2 för upplevelser i 

attraktionsprocessen. 

 

Tabell 1. 

Kärnkomponenter för att uppleva attraktion. 

 

___________________________________________________________________________ 

Kategori    Komponent                     Andel i % 

                 av respondenterna 

            nämnde komponenten 
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___________________________________________________________________________ 

 

Kontakt, delar med sig, humor  Bjuda på sig själv               100% 

EQ, IQ, djup    Intellekt  100% 

Ömsesidigt, systematik   Ömsesidigt  100% 

Likhet, komplement, utbyte, bilateral  Komplement  100% 

Trygghet, förtroende, ärlighet  Tillit  100% 

___________________________________________________________________________ 

 

Kärnkomponenter: Bjuda på sig själv (social kompetens), intellekt, ömsesidighet, tillit samt 

ett likhets och komplementerande utbyte är faktorer som blir kritiska för att det goda intrycket 

skall övergå till en mer omfattande, långvarig attraktion, enligt respondenterna. Dock kan 

ordningen se ut på olika sätt, och inte alltid som figur 1 som illustrerar en normativ 

attraktionsprocess. 

 

Tabell 2. 

Moment av attraktionsprocessen enligt intervjupersonerna. 

___________________________________________________________________________ 

Kategori    Komponent                     Andel i % 

                 av respondenterna 

            nämnde komponenten 

___________________________________________________________________________ 

 

Kropp, ögon, doft, röst, ansikte, klädsel  Det yttre  100% 

Intresse utöver det vanliga, beteendeförändring Spänning  100% 

Uppmärksamhet, självförtroende, osäkerhet, prioritet Bekräftelse  100% 

___________________________________________________________________________ 

 

Yttre attribut, spänning och bekräftelse är något deltagarna tar för givet i en dynamisk 

attraktionsprocess. Positivt laddade begrepp enligt deltagarna. Figur 1 illustrerar 

attraktionsprocessen, från första kontakt till en långvarig attraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Händelseförlopp från första kontakt till långvarig attraktion. 
 

 

Bjuda på sig själv  

 
Bjuda på sig själv (social kompetens) som samlingsbegrepp innebär att personen anstränger 

sig en bit över det vanliga och upplevs som intressant, spännande och mångfacetterad. Detta 

område anses av intervjupersonerna som avgörande vid första skedet, som blir allt mer 

reciprok vid relationens fortskridande och den långvariga attraktionen. Bjuda på sig själv i 

Yttre attribut 

Bjuda på sig själv 

Intellekt 
Ömsesidigt/ 

Systematik 

Spänning 

Bekräftelse 

Komplement/ 

Likhet Tillit 
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denna kontext består av tre mest förekommande underkategorierna i intervjuerna, enligt 

nedanstående. 

Initiativ/kontakt. Inte nog med att man kommunicerar och håller uppe kontakten i form av 

en konversation. Man tar också initiativ genom att komma med förslag om saker man kan 

göra gemensamt. Genom gruppen man verkar i eller på tu man hand. Poängen är att detta 

starkt driver kommunikationen framåt samtidigt som det förutsätter en balans; för många 

initiativ på kort tid kan urvattna initiativtagandet och få omvänd effekt. 

Delar med sig. Syftar främst på att vara autentisk med sina tankar/känslor och sin vardag 

för att skapa ett öppet samtalsklimat och ge den Andre en chans att lära känna ens jag. Att 

dela med sig av sin inre livsvärld tycks öka ärlighet och uppfattning om personen ifråga på 

kort tid. Skapar dynamik i kommunikationen. Tillgjordhet, instängdhet och oärlighet anses 

vara oattraktivt och kan väcka känslor som tvivel eller misstänksamhet. 

Humor. Att vara rolig är en djupt eftertraktad egenskap, samtliga respondenter värdesatte 

variabeln på ett eller annat sätt. Enligt vissa var den avgörande för relationen; att dela skratt 

och glädje. Inkluderar positivitet som smittar av sig. Flera respondenter vittnar: ”får du mig 

att skratta, så har du kommit långt.” Citat från en kvinnas intervju: 

 

Personen tog initiativ genom att säga hej och ställa frågor. Vidare var personen 

välkomnande, vänlig, respektfull och verkade vara mogen. Jag blev glad av 

uppmärksamheten och kände en viss spänning.  
 

 

Intellekt 

 
Intervjupersonerna svarade att en diskussion måste kunna upprätthållas utan att den drar iväg 

för långt åt något håll; det får inte bli alltför tyst, igenknäppt, reserverat och korta svar. 

Samtidigt som det inte får bli alltför starka känslor och extrema värderingar. Likhetsprincipen 

och komplementprincipen gäller: Man söker efter en person man kan identifiera sig med och 

som kan fylla upp det man själv saknar. Intellektuellt utbyte är en beroende variabel för om 

attraktionen skall skapas eller fortgå. Det handlar inte om att den Andre måste vara extremt 

intelligent och ha högsta betyg i både IQ och EQ utan det handlar om helhetsintrycket, att 

personen är empatisk och delar med sig av sin livsvärld. I de flesta fallen tycktes EQ vara 

viktigare än IQ nivån. Överlag var det viktigt att personen besitter båda egenskaper, kan 

uttrycka sig och har någon form av djup. Värderingar/uppfattningar om sin omvärld. En man i 

40 års åldern berättade: 

 
Den mentala attraktionen i form av intressanta idéer om livet, logiska tankebanor, kunskap 

och bildning skapar fysisk attraktion för mig. Båda två hänger starkt ihop men just 

mentaliteten blir viktig i form av samtalet, konversationen – det skall finnas ett utbyte.  
 

 

Ömsesidighet och systematik 

 
Även då kärlek och attraktion inte alltid är ömsesidigt så är denna variabel frekvent i 

deltagarnas berättelser om vad som krävs för att en relation skall utvecklas. Ena parten kan 

vara beredd att jobba extra med initiativ, kontaktskapande och att bjuda på sig själv. Men 

detta håller dock endast en begränsad period då denne efter den kortvariga attraktionen 

behöver och förutsätter att få något stimuli tillbaka. Ömsesidighet innebär i denna kontext 

även systematik. Att man träffas och kontaktar varandra regelbundet för att driva relationen 

framåt, lära känna och öka känslor. Ömsesidigheten är något som kraftfullt driver fram 
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relationen och ökar potential och förväntningar inom individernas livsvärldar. En äldre kvinna 

förklarade: 

 

Om jag visar mitt intresse och inte får något tillbaka, då försvinner min attraktion förr eller 

senare. Det gäller även i det seriösa förhållandet, om jag satsar fullt ut på relationen genom 

tid, energi, kärlek och prioritering så förväntar jag mig detsamma tillbaka. Om detta inte 

sker leder det till en stor besvikelse. 

 

 

Komplement och likhet 

 
Majoriteten av deltagarna var inne på att de vill ha ett komplement i sitt liv. En person som är 

dominant och älskar att bestämma/ta beslut, kan behöva en person som inte lägger någon 

större vikt vid beslut och som gärna låter någon annan ta rodret. Det är en teori av utväxling 

som majoriteten av deltagarna anser ökar deras utveckling och välmående. Flertalet deltagare 

ansåg att komplementering gick hand i hand med likhetsprincipen och att likheter i stora 

livsfrågor tillsammans med komplettering i det dagliga livet (hushållssysslor, interaktionen 

och liknande) var att föredra. 
Utbyte. Det räcker inte med en teori eller en idé i förväg om att detta ger den Andre ett 

utbyte. Det måste faktiskt fylla en funktion för båda individer, att den ena t.ex. njuter av att 

den Andre är en god lyssnare och vice versa. Det skall ge energi och attraktion att få vara med 

någon som kompletterar, inte tvärtom. 

Bilateral. För att detta skall fungera i praktiken förutsätter det naturligtvis att båda partner 

matchar in på just den egenskapen och har den viljan. Sker motsatsen blir det en omvänd 

effekt och konflikt uppstår. En man i 30 års åldern förklarade det så här: 

 

Det gemensamma mönstret med alla partners jag haft ett förhållande med, har varit att de 

gör saker jag inte är så bra på samtidigt som de låter mig vara den jag är och göra misstag. 

 
Alla individer är olika och besitter en mängd olika uppfattningar, synsätt och 

tankegångar/emotionella strukturer. Men oavsett skillnaderna så verkar likhet i de viktigaste 

identitetsfaktorerna (t.ex. religion, livsåskådning, livsvärderingar/prioriteringar) ligga högt 

upp på listan över önskvärda egenskaper. Enligt deltagarna utesluter inte stora skillnader 

möjlighet för vänskap eller passion, men likheter i viktiga åskådningar anses vara 

grundläggande och ge det första intresset drivkraft. Likheter är näringen för den långvariga 

attraktionen enligt denna undersökning. En ung kvinna förklarade det på detta sätt: 

 
Efter vi hade samtalat en stund då märkte jag hur lika vi var i värderingar och 

samtalsämnen. Vi klickade. Det var skönt med någon som bekräftade mina teorier och 

någon som tänkte i samma banor. Vi tycktes båda uppskatta djupare samtalsämnen, att 

analysera och reflektera över vår omgivning. Något stimulerande och något som gjorde att 

vi lärde känna varandra på kort tid. 

 

 

Tillit 

 
Vid den långvariga attraktionen var tillit något självklart och grundläggande för ett etablerat 

förhållande. Intervjupersonerna rankar tillit högt, som visar på moral, ärlighet, lojalitet och 

anständighet hos personen. Att känna tillit för den Andre gör att man känner trygghet och 
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förtroende, man vågar öppna sig mot denne och anförtro sig med privata saker. Tillit speglar 

sig även i den kortvariga relationen men då i svagare form, att man skall kunna lita på att 

personen håller sitt ord. Men i den långvariga attraktionen handlar det om större krav och 

förväntningar, såsom att den Andre ställer upp med omsorg vid svåra situationer, håller 

ständig kontakt och visar omtänksamhet såväl fysiskt som i interaktionen. En yngre man 

berättade: 

 

När svåra situationer inträffar, då märker man vilka som verkligen betyder något och finns 

där. Inte alla vänner som ställer upp när man har det svårt. Om man har en partner blir det 

klara förväntningar på att partnern skall finnas där och bry sig. Saknas förtroende så saknas 

en djupare relation och därmed attraktion. 
 

 

Yttre attribut 

 
Definitionen av det yttre i denna kontext, handlar om totaliteten av det som inte har med 

personens inre livsvärld i fråga; klädstil, smink, frisyr, ansiktsdrag, kropp, ögon, doft, röst. 

Alla intervjupersoner är överens om att yttre faktorer är initialt väsentliga och det verkar vara 

helhetsintrycket som snabbt ger ett första intryck då fördomar kategoriserar och filtrerar ut 

vad som är attraktivt. Ytlighet finns bland samtliga tillfrågade, man lägger märke till om 

något är alltför avvikande i en dålig mening såsom hygien, klädsel eller frisyr. Ibland utgår 

den verbala kommunikationen och då läggs ännu större vikt vid ansiktsdragen och hur man 

uppfattar den personen genom blickar, ansiktsuttryck, klädstil. Även kroppspråk är ett yttre 

attribut. De tillfrågade är av övertygelsen att det yttre fortfarande är en viktig startpunkt, 

kanske omedvetet, oavsett om vi erkänner det eller ej. Att den individuella smaken sedan kan 

vara vitt skild är en annan diskussion. Deltagarna ser yttre faktorer som något, som kan bli 

vackrare allteftersom man lär känna en intressant personlighet. Om en person upplevs vacker, 

ställs automatiskt högre positiva krav på denne vid kontakt då utseende kopplas till en rad 

positiva egenskaper. En man i undersökningen beskrev det enligt nedanstående. 

 

Då luktsinnet ligger nära långtidsminnet kan doft trigga igång och sätta en individ på en 

speciell plats i sin omgivning. Att individen har en behaglig röst och tonläge är viktigt, 

samt en pedagogisk förmåga är något som kan vara avgörande för mig då det antingen 

skjuter relationen framåt eller skapar lågmäld irritation från start.  
 

 

Spänning  

 
Spänning i detta sammanhang avser enbart den romantiska attraktionen. De abstrakta 

scenarierna ”fjärilar i magen” eller ”pirrig” ersätts med följande beskrivningar: 

Intresse utöver det vanliga. Vilket leder till tankegångar, frågeställningar och en större 

bearbetning av personen ifråga. Trots att en etablerad relation eventuellt saknas. Det upplevs 

extraordinärt och spännande utan att man kan sätta fingret på varför. Adrenalin, anspänning; 

fysiologisk förändring i puls och nervositet. Det ovanliga intresset leder till ambitioner och 

eventuellt handling. 

Beteendeförändring, i samband med ovanstående sker enligt respondenter en 

beteendeförändring. Man vill framhäva sig själv på bästa möjliga sätt och vissa spelar ”spelet” 

med att vara otillgänglig och ha ett inövat system för hur relationen skall skapas. Detta 

tillstånd av spänning, upplevs som ”häftigt” och framkallar positiva emotioner i form av 

energi, glädje, lust, upphetsning enligt samtliga tillfrågade. 
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Man blir lockad till att gå djupare; ens ”flirt- egenskaper” sätts igång, kanske börjar bli 

fnittrig och fladdra med ögonfransarna lite extra. Attraktion är ett arousal frambringande 

fenomen som gör en lite gladare, lite piggare. Det kan fungera som en motivation till att 

orka med vardagens alla tråkiga moment och eggar upp en psykiskt. 
 

 

Bekräftelse  

 
Bekräftelse tycks vara grundläggande på så sätt att alla behöver den för att orka och hålla 

hoppet uppe. Bekräftelse per definition spinner över ett brett spektra och innebär som begrepp 

ett erkännande från en eller flera individer, grupp eller till och med på makronivå att man 

duger, får synas och finnas. Begreppet är tätt ihopflätat med självkänsla, självförtroende och 

självkännedom och djupt rotat i människans sociala livsvärld. Utan bekräftelse blir det svårt 

att må väl, älska sig själv och att ha tro på det egna jaget.  

Uppmärksamhet (om den Andre är attraherad av mig så tilldelas jag uppmärksamhet i form 

av intresse som kan leda till kommunikation, beslut och ett relationsbyggande). För mycket 

uppmärksamhet tycker flertalet tillfrågade blir oattraktivt och kan få omvänd effekt. Lagom 

mycket för att nå en känsla av att känna sig speciell tycks vara effektivt för kontaktskapande. 

Signalerar prioritet, som blir än viktigare i den långvariga attraktionen. 

Självförtroende. En attraktiv egenskap enligt samtliga tillfrågade. Att den Andre upplevs 

som självsäker på sig själv och vad denne vill, mål och liknande och vågar bekräfta. Men 

även säker i interaktionen de två emellan; står för vad man tycker, håller sitt ord, målinriktad 

vilket signalerar ärlighet och är förtroendeingivande. Detta beskrivs vidare utifrån att vara 

trygg i sig själv, självkännedom att veta sina styrkor/brister och vara nöjd med sin 

livssituation. Alla former av osäkerhet i den långvariga attraktionen ansågs som något 

negativt och störande för relationsutvecklingen, däremot naturlig i attraktionssituationerna.  

 

 

Diskussion 
 

Huvudfynden i undersökningen för att skapa attraktion är; 1) att bjuda på sig själv (social 

kompetens), 2) intellekt i form av djupare samtalsämnen, egna reflektioner samt någon nivå 

av IQ och EQ, 3) att det finns en gemensam systematik i relationsutvecklingen, dvs. att det är 

ömsesidigt, 4) tillit som huvudkrav för att attraktionen skall hålla i sig under en längre 

tidsintervall, 5) att den Andre upplevs komplettera och likna ens egen identitet.  

Av huvudfynden är ”att bjuda på sig själv” samt ”intellekt” de två definitiva plattformarna 

som all typ av interaktion och relationsutveckling bygger på. Humor anses vara en 

kärnkomponent tack vare att den tillskriver individen en mängd andra positivt laddade attribut 

(McGee & Shevlin, 2009). Humor är återkommande i samtligas berättelser om vad man 

förväntar sig av den Andre, något forskningen bekräftar vara universellt. 

Ömsesidighet, att man får något tillbaka är en avgörande variabel för relationsutveckling 

(Lehr & Geher, 2006) men trots att attraktion och kärlek inte alltid är reciprok, så kunde 

attraktionen kvarligga och paradoxalt nog stärkas i vissa inledningsfaser trots frånvaro av 

bekräftelse. Isolerat är inte ömsesidighet ett måste för attraktion men för att den skall 

utvecklas till en hälsosam relation är det ett grundläggande krav. Enligt de tillfrågade kan 

starkt gillande från den Andre öka eller paradoxalt eliminera ens egen attraktion. 

Tillit som variabel är en given nämnare för den långvariga attraktionen (Singh et al., 2015). 

Att kunna lita på den Andre anses vara avgörande för att attraktionen och relationen skall 

kunna fortskrida, något som forskning på området styrker. Tillit uppkommer efter kontinuitet 

i de sociala mötena och bygger således på bekantskap och ärlighet. Enligt de tillfrågade tar 
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denna variabel längst tid att bygga och anses vara ett kvitto på att man känner den Andre. Vid 

intensiv kontakt kan tillit byggas på kort tid även om det tillhör ovanligheterna. Tillit precis 

som intervjupersonerna beskriver, klassificeras som ett av de viktigaste karaktärsdragen för 

att bygga attraktion (Malach-Pines, 2011), främst genom variabeln ärlighet. 

Samtliga deltagare söker en partner som man upplever delar ens egna djupare, relevanta 

livsfrågor såsom t.ex. världsbild, könsroller, familjebildning och religion (Watson et al., 

2014). Eventuella partners som uppfyller detta, upplevs ligga närmare ens egen identitet och 

kärnjaget. Klass, grupptillhörighet, etnicitet, nationalitet var alla sekundära parametrar. 

Därmed antar man en större sannolikhet för ett lyckligt gemensamt liv, där man kan förstå 

varandras inre politik och ideal. Detta skulle, enligt intervjupersonerna, minska risken för 

problematik, konflikter, skilsmässor och liknande. Specifikt i det långa loppet, där 

barnavlande kan vara inblandat. 

Teorin om komplementering som forskning kunnat styrka, visar sig vara bekräftad (Winch 

et al., 1955). Flera respondenter är överens om att partnern som kompletterar, är en partner att 

eftersträva, då man kan lära av varandra samt avlasta varandra i det praktiska livet. Om en 

partner gillar att vara lättsam och skojig, kan det vara bra med en motpol i allvar och djup. 

Förutom dessa huvudfynd noteras att: yttre attribut i form av helhetsintryck (hygien, doft, 

klädsel, ögon, ansiktsdrag, kroppsattribut, frisyr) kan förstärka och/eller skapa attraktion där 

övrig uppfattning och information saknas. Även spänning och bekräftelse tillhör 

attraktionsprocessen. Bekräftelse fyller stor funktion och lockar till såväl lustkänslor som 

upplevelser av stark osäkerhet på situation/individ. Frånvaro av bekräftelse tycks kunna stärka 

den inledande attraktionen men förgöra den etablerade relationen (Dai et al., 2014) vilket 

framgår i ett fåtal av intervjuerna. Spänning avser främst positiva känslor men även en viss 

tillgjordhet i ens beteendeförändring (Schmitt, 2004) där man framställer sig själv på ett annat 

sätt för att attrahera den tänkbara partnern. Gällande åldersskillnader så är det fler kvinnor än 

män i undersökningen som kan tänka sig vara med en betydligt äldre partner (5-15år+) vilket 

bekräftar genusskillnader inom tidigare forskning (Kowalski & Westen, 2009) om att kvinnor 

har lättare att söka sig till äldre män, i korrelation med evolutionen. Att vara ”fräsch” och ha 

relativt symmetriska ansiktsdrag var rankade högt i undersökningen, specifikt av männen och 

något som förankras i forskningen (Muñoz-Reyes et al., 2014). Genomsnittlighet, dvs. hur lätt 

man har för att placera ansiktet baserat på tidigare intryck spelar även in, där tidigare nämnda 

begrepp som ”exponering” och ”bekantskap” alltså ökar chansen för gillande för ett liknande 

ansikte, även hos andra individer. (Muñoz-Reyes et al., 2014). Konkreta kulturella skillnader 

har ej bedömts vara relevanta och behandlas icke i denna avhandling. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet avser forskningens konsistens och tillförlitlighet. Om studien kan upprepas med 

likvärdiga resultat, den s.k. replikerbarheten (Kvale & Brinkmann, 2014). I dessa avseenden 

så analyseras intervjuerna flera gånger för att säkerställa att tolkning blir utförd: Att spegla 

summeringen och svaren gentemot intervjupersonerna för att säkerställa hög reliabilitet både 

på plats men även genom s.k. deltagarvalidering i efterhand där majoriteten av 

kärninformationen bekräftades, men även där förtydliganden kunde göras på ett fåtal svar. En 

intervju kan styras genom ledande frågor samt antaganden och generera svagare reliabilitet. 

Ovanstående datainsamling är en summering och tolkning av intervjupersonens råa, egna ord 

gällande fenomenet attraktion. Interbedömarreliabilitet saknas, vilket är en svaghet i studien, 

något som kunnat styrka tillförlitligheten ytterligare. 

Transparens är en delvariabel inom reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014) då det 

signalerar seriositet samt vetenskaplig grund. Forskningen baseras på missivbrev med tydlig 
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info kring vad som kommer hända, intervjuer som är meningskoncentrerade i flera omgångar, 

samt detaljerad information kring metodik och deltagare. Transparens hänger ihop med 

ovanstående variabler, specifikt replikerbarhet för att likvärdigt kunna upprepa studien. Att 

studien mäter det som den skall mäta skapar validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer kan ses som ett instrument för att komma på djupet inom 

fenomenet, specifikt när ingen vetenskaplig förförståelse föreligger hos författaren. Intervjuer 

kan skapa en bred bild genom unika berättelser som sedan måste tolkas. Syftet var klart från 

start; att undersöka vad attraktion innebär för dessa människor, sätta ord på det abstrakta som 

sker i form av beteenden, kognition och emotioner. Generaliserbarheten är dock begränsad 

(Kvale & Brinkmann, 2014) även då ett tvärsnitt finns. Det saknas omfattning över tid hos 

samma personer samt en större mängd personer för att kunna uttala sig om en viss population. 

Detta var ej heller syftet. Poängen var att åstadkomma en kvalitativ studie med reflektioner 

kring fenomenet på individnivå, baserat på ett spritt, mixat urval.  

 

 

Epilog 
 

Författaren är medveten om att det kan föreligga en mängd andra faktorer som ej uppkommit i 

intervjusituationerna. Faktorer som respondenterna aktivt valt att inte berätta om och/eller 

förstärker eller förringar av olika anledningar, t.ex. pga. en självbild man vill upprätthålla. 

Karaktärsdragen införlivas i varandra och ovanstående presentation av resultat är en alternativ 

struktur på hur man kan förmedla vad som uppkommit i tidigare forskning och datasamling. 

Socialpsykologi är kontextbundet (Lehr & Geher, 2006); huvudfynden kan tolkas på olika 

sätt då situationen kan göra att förväntningarna/kraven förändras. Genomgående är att det 

finns individuella skillnader på detaljnivå i intervjuberättelserna, även om vi enats om en rad 

attraktiva begrepp. Flera konkreta situationer av gillande och romantik har deltagarna inte 

kunnat förklara till fullo vilket kvarhåller faktum att attraktion, som en del av en 

kärleksprocess, är något djupt och abstrakt, med rötter i barndomen (Kupfersmid, 1995). 

Kärleksrelationen till föräldern av det andra könet är gränslös och formar vår vuxna syn på 

attraktion. Vilka individer vi dras till bottnar alltså i barndomen och vår tidigare relation till 

de närmaste, ofta föräldrar. I tidig ålder lär vi oss även betingning, att associera bra eller 

dåliga upplevelser med ett visst fenomen. (Woodward, 1982). Detta är något som styr våra 

”blickar” och som gör att vi enklare faller för människor tillhörande en viss 

gruppering/utseende än andra: Systematiskt kategoriserar vi bort människor som ”inte min 

typ” pga yttre fördomar. Socialkonstruktionism förlänger länken om att attraktion och 

romantik är något inlärt (Malach-Pines, 2011) enligt de tillfrågade. Normer, värderingar, 

kultur och vår omgivnings åsikter tycks spela en stor roll för hur vi resonerar när det kommer 

till relationsbyggande, bl.a. hur massmedia skapar skönhetsideal i reklamkampanjer. Det 

psykoanalytiska perspektivet (Kupfersmid, 1995) som Freud skapat, utifrån en omedveten 

strävan att finna en partner som påminner om vår förälder (av andra könet), kan vara relevant 

trots att den saknar vetenskaplig grund. 

Slutsats är att evolutionsteorin (Kowalski & Westen, 2009) naturligt, tack vare genetiskt 

arv kombinerat med socialkonstruktionism - att vi skapar vår verklighet genom fostran och 

yttre påverkan (Malach-Pines, 2011) plus utgångspunkten i psykoanalys, ger oss en sannolik 

förklaring till mänskliga beteenden. S.k. biopsykosocial teori. Tvärsnittsforskning är inför 

framtiden att föredra på området då större slutsatser kan dras och eventuella kulturella 

skillnader kan hittas. Longitudinella undersökningar som studerar individer i olika situationer, 

gärna genom observationer för att svart på vitt se vad som specifikt äger rum och spelar roll i 

situationer av gillande.  
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