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Abstract 

The aim of this paper is to examine how social structures and thoughts around age, class and race 

relate to personal ads in the local newspaper Mitt i Botkyrka. Based on Pia Laskars postcolonial 

theory, Beverly Skegs theory on respectability and Lars Anderssons theory on ageism I am going to 

explore how the advertisers of the personal ads describe themselves and what they seek in a partner. 

It is within these discriptions, both in regard of themselves and their requested partner, that one can 

uncover the underlying qualifications of who might be viewed as desireble. What a person must live 

up to in order to be deemed desirable is not a matter of personal prefrence and through an analysis 

of these criteria structures regarding class, age and race can become visible. With the help of the 

theories and Norman Faircloughs three-dimensional model I am going to discuss how these 

discourses shape our thoughts around what one should desire. 
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1. Inledning 

Att publicera en kontaktannons syftar till att möta en person att forma en relation med, antingen 

romantisk, sexuell eller vänskaplig. Människor är sociala varelser som på olika sätt söker och 

önskar kontakt med andra, vilket kontaktannonser gör möjligt trots att det inte finns någon form av 

tidigare relation mellan personerna. Handlingen är möjligtvis inte bekymmersam i sig själv däremot 

måste en komma ihåg att social interaktion inte sker i ett vakuum utan alltid har en historisk och 

kulturell kontext. Kontaktannonser styrs inte av en vilja att träffa vem som helst utan av 

föreställningar kring vilka relationer som är accepterade och vilka människor som är önskvärda. 

 Efter att ha studerat genusvetenskap under en tid är det svårt att förbli omedveten om att 

vardagliga handlingar och ting alltid har fler lager. Strukturer och normer är ofta osynliga för oss 

vid första anblick och även vid djupare reflektioner kan det vara svårt att greppa deras utbredning 

och påverkan. Det var när jag flyttade till Tumba och började få hem tidningen Mitt i Botkyrka som 

jag för första gången snubblade på deras kontaktannonser. Till en början gav jag dem inte speciellt 

mycket uppmärksamhet utan tyckte att de kunde vara lite underhållande att läsa igenom då jag 

ansåg att de gav en skev bild av vad relationer var och därmed inte kunde ta dem på allvar. Det var 

inte förrän jag började tänka på ämne till C-uppsatsen som jag kom tillbaka till annonserna och 

började fundera på varför de såg ut som de gjorde. I mitt reflekterande fick jag snart en ny 

uppfattning av kontaktannonser som en handling med konsekvenser för föreställningar kring klass, 

ålder och rasifiering. 

 Kontaktannonser handlar i grund och botten om att sälja in sig själv som en partner värd att 

åtrås och för att detta ska ske måste en ge ett sken av att leva upp till de kriterier andra människor 

söker. Likväl är en själv styrd av dessa föreställningar och vill därmed inte att vem som helst svarar 

på ens annons, vilket kan göra det viktigt att ställa krav även på den önskade partnern. Det är dessa 

kriterier och krav som är intressanta att undersöka utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv då de 

berättar mycket om hur folk ser på personer i sin omgivning och vad de vill att andra ska se se hos 

dem. Genom att dyka djupare in i kontaktannonserna vill jag undersöka hur de kan diskuteras i 

relation till ett reproducerande eller ifrågasättande av rådande normer.
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka vem det är som åtrås i kontaktannonser publicerade i 

tidningen Mitt i Botkyrka. Analysen kommer först gå in på vad personerna söker och hur de väljer 

att framställa sig själva, för att sedan se hur detta reproducerar strukturer kring ålder, klass och 

rasifiering. 

Frågeställningar
- Hur framställer personerna i kontaktannonserna sig själva?

- Vad söker de i en framtida partner?

- Vilka underliggande strukturer kring ålder, klass och rasifiering går att urskilja i detta 

framställande/sökande? 

1.2 Disposition 
Denna uppsats är indelad i sju avsnitt. Det första avsnittet är det som har redovisats ovan och som 

tar upp uppsatsens syfte och frågeställning. Nästkommande avsnitt handlar om den tidigare 

forskningen vilka kommer lyfta fram fyra artiklar som tidigare har undersökt kontaktannonser eller 

dejting och hur dessa kommer användas i relation till denna uppsats. Efter det kommer det tredje 

avsnittet som redogör för de teorier som kommer användas i analysen för att kunna lyfta fram och 

diskutera de strukturer jag har kunnat urskilja i annonserna. Det fjärde avsnittet berör det valda 

materielet där jag både diskuterar och förklarar var kontaktannonserna är publicerade, hur det 

fungerar, mitt urval och etik. Därnäst i det femte avsnittet kommer metod och mitt val att använda 

Faircloughs tredimensionella modell. Det sjätte avsnittet kommer sedan vara själva analysen. I och 

med valet av den tredimensionella modellen som metod kommer analysen vara uppdelad i tre delar 

och bestå av en textanalys, en analys av diskursiv praktik och en analys av social praktik. Slutligen i 

det sjunde avsnittet kommer det en slutdiskussion med uppsatsens resultat och funderingar kring 

vidare forskning.

2. Tidigare forskning 
I mitt sökande efter tidigare forskning kring kontaktannonser framgick det att det var lätt att fastna i 

bilden av en binär könsordning och då utan att ifrågasätta den. Det som oftast undersöktes var vad 

män respektive kvinnor sökte hos en partner och hur de framställer sig själva, vilket sedan 

jämfördes. Detta skedde dock utan någon vidare fundering kring varför det ser ut som det gör och 

vad det är som driver människor till att söka vissa saker. Detta ledda i sin tur till att de skilda valen 

som männen och kvinnorna gjorde framställdes som givna i någon naturlig uppdelning mellan 
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könen och inte som ett resultat av sociala strukturer. Dessa texter kunde inte ge mig speciellt 

mycket underlag eller information till mitt eget skrivande då de främst redogjorde statistik över vad 

männen och kvinnorna hade gjort för val i den kontext som studien gjordes i. Utöver detta är jag 

även mer intresserad av varför människor väljer att skriva på vissa sätt och vad det finns för 

underliggande föreställningar kring valet av partner. Det fanns dock några texter som rörde sig i 

liknande banor som jag själv funderade på.

 I  ”Mate Selection of Men and Women in Personal Advertisment: New Bottle, Old Wine” 

skriver Alysan Sev’er om en studie bestående av 2091 kontaktannonser från den kanadensiska 

tidningen Toronto Star. Fokuset ligger på heterosexuella relationer och om villkoren för dessa har 

förändrats med tiden. Sev’er menar i artikeln att det har gjorts en del undersökningar av 

kontaktannonser men att de oftast bara ger en överblick och inte går in något djupare. Detta gör det 

svårt att avgöra om kvinnors och mäns val av partner börjar röra sig mot något mer jämlikt eller om 

genusrollerna förblir traditionella (Sev’er, 1990, s.70). I och med detta vill Sev’er undersöka 

tidningen Toronto Star under en längre tid för att därmed kunna se om det har skett en förändring. 

Materialet till undersökningen bygger alltså på kontaktannonser som publicerades de första sju 

veckorna i juli månad under åren 1975, 1980, 1985 och 1988. Resultatet av undersökningen visade 

på att genusrollerna, trots en lite skiftning, fortfarande höll sig inom de traditionella ramarna 

(Sev’er, 1990, s.76). 

 Detta är alltså en äldre undersökning men bär på vissa likheter till min då även jag ska ha 

mitt fokus på heterosexuella par och både ta upp vad de söker samt hur de väljer att framställa sig 

själva. Skillnaderna är att denna undersökning har en kanadensisk kontext när min kommer ha en 

svensk. Artikeln undersöker även kontaktannonser över en tid för att se om det resulterar i någon 

skillnad vilket inte kommer vara ett fokus i min uppsats. Jag har inte tänkt att jämföra hur 

kontaktannonser har/inte har förändras med tiden utan koncentrationen kommer ligga i om 

annonserna reproducerar normer och strukturer. Artikeln kommer inte vara relevant i min analys då 

den inte gör någon djupare reflektion kring normer om rasifiering, klass eller ålder. Den är dock 

relevant att omnämna då den tar upp flera mönster som jag själv har utläst i de kontaktannonser jag 

ska analysera. Exempelvis tar den upp en intressant diskussion kring varför kvinnor publicerar färre 

annonser än män och kopplar detta till en traditionell kvinnoroll som ”den som väljs” snarare än 

den som väljer (Sev’er, 1990, s.74). Sev’er tar likaså upp att det kan ses som mer riskabelt för en 

kvinna att ta kontakt med någon över en kontaktannons och att detta också kan leda till att färre 

kvinnor vågar publicera en (Sev’er,1990, s.74). Artikeln har alltså en del likheter med det jag tänker 

undersöka utifrån diskussionen vad män och kvinnor söker och hur de framställer sig själva. Det 
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sätt som jag kommer utveckla min studie är att gå in djupare på strukturer och fråga varför. Jag 

kommer inte heller endast hålla mig till frågan om kön då det riskerar att ge en homogen bild av 

kategorierna män och kvinnor, utan jag kommer utöka perspektivet till att inkludera ålder, klass och 

rasifiering. 

 På tala om rasifiering har Pamela Anne Quiroz skrivit artikeln ”WOMEN OF COLOR 

PARTICIPATING IN PERSONAL ADVERTISING: DATING, MATING AND RELATING IN A 

‘POST’ RACIAL, GENDERED AND MODERN SOCIETY” (2015). I denna artikel vill Quiroz 

synliggöra rasifierade kvinnors verkliga upplevelser genom intersektionell teori när de försöker 

forma förhållanden genom kontaktannonser. Materialet utgörs av en diskursanalys av 52 annonser 

kombinerat med djupintervjuer av 14 heterosexuella rasifierade kvinnors erfarenheter av att själva 

skriva annonser. Quiroz menar att vi lever i en ”post” värld som har fått för sig att systematisk 

rasism inte längre finns och att jämlikhet mellan könen redan har uppnåtts, vilket gör det svårt att 

prata om dessa ämnen i offentliga rum (Quiroz, 2015, s.50-51). Det ska alltså ha skett en 

privatisering av ras och genusdiskurser vilket Quiroz menar går att urskilja i kontaktannonser. 

Forskning kring kontaktannonser har koncentrerat sig på individuella egenskaper, eller vad kvinnor 

och män söker i varandra istället för att undersöka hur strukturer om genus, ras, klass och sexualitet 

formar relationer mellan människor (Quiroz, 2015, s.51). 

 Detta är då precis det jag vill undersöka i min egna uppsats och vad jag har upplevt i mitt 

sökandet efter tidigare forskning kring kontaktannonser. Många texter som jag har hittat har helt 

enkelt handlat om en jämförelse mellan vad män och kvinnor söker och inte vad det finns för 

strukturer som gör att vi söker efter vissa saker och inte andra. Det som skiljer denna text från det 

jag själv skriver är att den har en amerikansk kontext, att fokuset ligger på rasifierade kvinnors 

erfarenheter om rasism och sexism och att den genom intervjuerna även lägger stort fokus på själva 

dejtandet. Texten blir relevant för min uppsats då den i diskussionen runt privatiseringen kring 

rasism och sexism. Förutom det har den även en intressant historisk bakgrund till kontakannonser 

och hur ”picture brides” skickades till USA från Asien. Den ger en inblick i hur den systematiska 

rasismen reproduceras genom kontaktannonser vilket jag har tänkt att ta upp problematisera, jag 

kommer dock att utveckla området till att även inkludera åldrism och klass. 

 En annan text som rör sig in på frågan om rasifiering är ”’THEY SEE ME AS 

EXOTIC...THAT INTRIGUES THEM’: GENDER, SEXUALITY AND THE RACIALLY 

AMBIGUOUS BODY” av Chandra D L Waring (2013). Materialet till denna undersökning består 

av 60 intervjuer med 22 ”bi/multi” rasifierade personer och handlar om hur de kodas som 

”exotiska” genom sina kroppar och bakgrund. Här handlar det alltså inte om kontaktannonser utan 

6



genom intervjuer frågas deltagarna om sina erfarenheter kring dejting. Själva intervjuerna och 

resultaten av detta är alltså inte helt relevant för min uppsats men Waring för en intressant 

diskussion kring uttrycket ”exotisk” som kan kopplas till min studie. I kontaktannonserna jag ska 

analysera har jag stött på vissa som endast söker personer av utländsk härkomst för ”trevliga träffar 

då och då”. Detta går att koppla till Warings diskussion av begreppet exotiskt och dess sexuella 

konnotationer som syfta till olikhet. Trots att det finns en stark koppling mellan fysiskt utseende och 

sexuell lust menar Waring att kopplingen till rasifiering bär på specifika betydelser när det kommer 

till genus och sexualitet. Waring menar att språket har används för att kamouflera innebörden i 

rasistiska uttryck och att uttalanden som ”exotisk” därmed kan framställas som en komplimang 

(Waring, 2013). 

 Studien är olik min då den har en amerikansk kontext, koncentrerar sig på på bi/multi 

rasifierade personer och att materialet bygger på intervjuer. Studien handlar främst om hur 

intervjudeltagarna har upplevt rasism från personerna de har haft relationer med och hur lite studier 

det finns om personer som inte är monorasifierade (alltså inte bara kommer från en rasifierad 

bakgrund utan kan ha en vit och en rasifierad förälder). Den blir dock relevant i diskussionen kring 

rasism/exotifiering och hur språket spelar in. Waring menar exempelvis att sexualitet inte är en 

naturgiven kraft utan namnet för en historisk konstruktion. Sexualitet är därmed ett erotiskt begär 

som är format efter strukturella villkor, kulturella scripts och historiskt arrangemang. Dessa 

strukturer kan i sin tur inte existera utan språket som används för att reproducera dem (Waring, 

2013).  Warings diskussion kring exotifiering och språkets betydelse är därmed någonting jag anser 

går att använda in min uppsats.  

 Till sist tar Gayle Kaufmans och Voon Chin Phuas artikel ”Is Ageism Alive in Date 

Selection among Men? Age Request among Gay and Straight Men in Internet Personal Ads”(2003) 

upp ålderism i kontaktannonser. Artikeln undersöker kontaktannonser för att se om ålderism 

fortfarande är närvarande i mäns val av partner. Undersökningen utfördes på 2400 annonser på nätet 

som både publicerats av män som sökte heterosexuella förhållande och män som sökte 

homosexuella förhållanden. Då internetsajten även sorterade efter kategorierna ”White, Black, 

Asian and Hispanic” undersöktes det om det fanns någon skillnad i ålders preferens mellan dessa. 

Resultatet av undersökningen verkade tyda på att ålderism fortfarande är närvarande i mäns val av 

partner, alltså att de oftast söker personer som är yngre än vad dem är (Kaufman & Phua, 2003). 

Själva undersökningen som främst jämför preferenser för ålder mellan olika kategorier av män är 

inte speciellt relevant för min uppsats, men diskussionen artikeln för kring ålderism är det. 

Kaufman och Phua reflekterar över varför ålderism finns och vad det får för konsekvenser. 
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Exempelvis menar de att det finns främst tre förklaringar till ålderspreferenser som folk brukar 

hänvisa till. Den första handlar om tanken om livsfas, att ålder brukar ge en idé om vilken fas en 

person befinner sig i och att en därmed kan träffa någon som stämmer överens med ens egna 

föreställningar och värderingar. Andra förklaringen är biologi, att män gärna vill ha en yngre kvinna 

då hon har större chans att kunna bli gravid. Den tredje förklaringen är en fixering vid ungdomen, 

alltså att det finns en struktur som kopplar ungdom med attraktivitet och välmående (Kaufman & 

Phua, 2003). 

 Studien skiljer sig från mitt uppsats ämne genom att fokusera på män och att materialet 

hämtades från annonser publicerade på internet. Den blir relevant på grund av diskussionen kring 

ålder men jag kommer inte endast applicera den på män utan på ålderism i som genomgående 

struktur i samhället.  

3. Teori
3.1 Intersektionalitet och postkolonial teori
Intersektionalitet är ett begrepp som myntades av Kimberlé Crenshaw under slutet av 80-talet och 

är en kritik mot den vita feminismens oförmåga att uppmärksamma andra strukturer än kön. I likhet 

med denna kritik har jag upplevt att tidigare undersökningar av kontaktannonser har sitt fokus på 

kön och inte tar upp hur detta samspelar med andra strukturer. Att bara analysera efter kön gör att en  

riskerar att fastnat i en binär könsordning där de olika könen åtrår olika saker utan någon 

problematisering kring varför. Med hjälp av intersektionell och postkolonial teori vill jag istället 

skifta fokuset till andra strukturer inom kontaktannonserna och reflektera över vad det är som gör 

att folk skriver på ett visst sätt. 

 I ”Förnuft och instinkt, föreställningar om ras, klass och sexualitet under 1800-talet”(2007) 

använder sig Pia Laskar av intersektionalitet och postkolonial teori för att diskutera sexhandböcker 

publicerade under 1800-talet. Böckerna skrevs framförallt av läkare och efter att ha studerat ett 

hundratal texter menar Laskar att det blev tydligt att kroppars sexuella dispositioner kopplades 

samman med skillnader i kön, klass och ras. Fortplantning och sexualitet var speciellt intressant att 

studera under 1800-talet när forskarna för fullt höll på att mäta skillnader mellan människor och 

placera dem i olika kategorier efter utvecklingsskalor (Laskar, 2007, s.45). Det fanns klimatläror 

och utvecklingsteorier som påstod sig förklara olikheter mellan människor baserat på deras 

skiftande ålder för könsmognad. Desto varmare klimatet var desto tidigare sades den sexuella 

mognaden att ske. Det hävdades även att psyket utvecklades i takt med könsmognaden, att energin 

som behövdes för den sexuella mognaden stal energi från hjärnans utveckling och därmed 

kopplades tidig könsmognad till ett mindre utvecklat intellekt (Laskar, 2007, s.47). Laskar menar att 
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sexhandböckerna användes för at sprida hot- och motbilder och befästa en tabu mot vissa 

handlingar eller relationer. Det som var oönskat inom den sexuella normen var exempelvis sexuell 

förening mellan samkönade partners, sexuell förening mellan olika klasser och sexuell förening 

mellan olika raser (Laskar, 2007, s.46). Med hänvisning till olika vetenskapliga teorier skedde en 

uppdelning mellan kontrollerad och ohämmad sexuell drift som sedan användes för att kategorisera 

och sätta gränser mellan klass, ras och kön (Laskar, 2007, s.47). 

 Det som Laskar beskriver i sin artikel är att göra icke-vita personer till de Andra genom att 

befästa föreställningar om skillnad och om den rasifierade kroppen som hypersexuell utan hämning.  

Denna föreställning om den rasifierade hypersexuella kroppen stannade dock inte på 1800-talet utan 

Laskars berättelse om sexhandböckerna ger bara en historisk bakgrund till strukturer som 

fortfarande är närvarande. Både Chandra Waring och Pamela Anne Quiroz tar upp denna 

föreställning i sina artiklar men inte som en hotbild som i handböckerna utan som något 

sexualiserat. Den rasifierade kroppen, specifikt den kvinnliga kroppen, framställs som lättfotad och 

lättillgänglig. Bilden av den Andra finns fortfarande kvar men här framställs skillnader som något 

spännande och lockande, exotiskt. Här vill jag genom postkolonial teori lyfta dessa strukturer som 

reproducerar rasistiska föreställningar, både med grund i Laskars historiska beskrivning och med 

Warings och Quiroz nutida. Laskars material och mitt eget för den här studien är väldigt olika då 

sexhandböcker från 1800-talet kanske inte har så mycket att göra med kontaktannonser år 2017. 

Trots detta anser jag att Laskars teori blir användbar för den här uppsatsen just i intersektionen 

mellan kön, sexualitet och rasism. Postkolonial teori grundas på tanken om att föreställningar från 

kolonialismen hänger kvar än idag vilket jag har tänkt att visa på genom annonserna. Genom 

Laskars diskussion kring sexhandböckerna ges verkliga exempel på hur synen på sexualitet och ras 

har sett ut. Vilket utgör en god grund för mig att kunna hänvisa till postkolonial teori när jag kan 

utläsa liknande tankemönster i kontaktannonserna. Trots att sexhandböckerna släpptes för många år 

sen nu vill jag visa på hur specifikt den svarta kvinnokroppen fortfarande kodas som exotisk och 

lättfotad. Att det är dessa tankar som gör att det finns annonser som specifikt frågar efter utländska 

kvinnor. 

3.2 Respektabilitet
I sin bok ”Att bli respektabel” (2000) lägger Beverly Skeggs fokus på klassfrågan och presenterar 

sin teori om respektabilitet. Skeggs menar att respektabilitet är de mest framträdande kännetäcken 

när det kommer till klasstillhörighet, att det präglar hur vi för oss och hur vi kategoriserar andra. Att 

vara respektabel är inte någonting en hade behövt bry sig om ifall det inte var så att det fanns en idé 
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om arbetarklassen, både svart och vit, som förorenande och hotande (Skeggs, 2000, s.9). 

Respektabilitet är en klassmarkör att sträva mot, att inte vara respektabel är att inneha ett lågt socialt 

värde och svag legitimitet (Skeggs, 2000, s.12). Att dela upp folk i respektabla kontra icke-

respektabla har även betraktats som en grund för att kunna lägga sig i arbetarklassens liv (Skeggs, 

2000, s.11) Det handlade om en moralisk auktoritet, där endast vissa grupper ansågs kunna vara 

moraliska och att de Andra behövdes kontrolleras (Skeggs, 2000, s.12). På många sätt påminner 

Skeggs teori kring respektabilitet om den intersektionella teorin. Respektabilitet handlar inte endast 

om klass utan går även in på områden som kön, hetero/sexualitet och ras. I likhet med den 

postkoloniala teorin talar Skeggs om de Andra, att respektabilitet handlar om att skapa mot- och 

hotbilder för att legitimera kontroll. 

 I den här uppsatsen kommer teorin om respektabilitet användas för att analysera hur 

personerna kontaktannonsernas väljer att framställa klass och klasstillhörighet. Jag kommer 

undersöka vad det är annonsörerna kräver av en partner eller hur de framställer sig själva som 

respektabla. Vad det är för ord eller fraser som används för att signalera att en tillhör den moraliska 

klassen och inte de Andra. Jag kommer även undersöka om det finns några skillnader i hur männen 

och kvinnorna väljer att framställa sig själva och vad detta i sådana fall skulle kunna bero på.

3.3 Ålderism
Ålderism handlar om tanken om att det finns ett åldersbaserat förtryck. I sin bok ”Ålderism”(2008) 

diskuterar Lars Andersson ålderismen, dess uppkomst och påverkan. Begreppet myntades av 

amerikanske Robert Butler omkring 1969 och kom till Sverige runt 1997 (Andersson, 2008, s.7). 

Andersson definierar begreppet som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en 

människas ålder och som kan leda till diskriminering” (Andersson, 2008, s.12). Ålderismen byggs 

upp på fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis och vedertagna vanor och är någonting som 

Andersson främst anser är ett problem för äldre (Andersson, 2008, s.7-8). 

 En kritik mot detta påstående är dock någonting som Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen 

och Elisabet Näsman uttrycker i sin artikel ”Ålder i intersektionell analys” (Krekula, Närvänen & 

Näsman, 2005). De menar tillskillnad från Andersson att ålderismens diskriminering är någonting 

som påverkar människor i olika åldrar, inte bara äldre. Både unga och gamla kan målas upp som ett 

socialt problem, den unga personen får rollen som farliga och den äldre som en belastning (Krekula, 

Närvänen & Näsman, 2005, s.84). Att åldersbaserad diskriminering trots detta inte brukar diskuteras 

i relation till yngre menar Krekula, Närvänen och Näsman har att göra med bilden på barndomen 

som en utvecklingsfas. Hänvisningen till utvecklingsperspektivet framställer barns underordning 
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som självklar då de beskrivs som omogna och inte ännu har utvecklat kompetens. Diskriminering 

mot äldre kan dock ses som problematisk då de är personer som har tillhört den kompetenta åldern 

men får sin legitimitet ifråntagen (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005, s.85). 

 Det Krekula, Närvänen och Näsmans tar upp är betydelsefullt då kritiken av ålderismens 

fokusering på äldre alltid är viktig att ha i aktning. Jag kommer dock fortfarande använda mig av 

Anderssons formuleringar i ämnet då kontaktannonserna är skrivna av äldre och då blir denna 

fokusering relevant. I den här studien har jag tänkt att använda mig av ålderism för att analysera hur 

personerna i kontaktannonserna väljer att framställa sig själva och sin önskade partner. Såldes se på 

vad de använder för uttryck som kan kopplas till ålder och om dessa reproducerar rådande 

föreställningar kring ålder och åldrande. Jag ska även här se om det finns någon skillnad i vad 

männen och kvinnorna söker eller hur de framställer sig själva och vad detta säger om rådande 

könsroller.

4. Material 
4.1 Träffen 
Materialet till min uppsats kommer bestå av 317 kontaktannonser publicerade i tidningen Mitt i 

Botkyrka. Kontaktannonserna som publiceras i Mitt i Botkyrka kommer från en telefontjänsten 

”Träffen” som finns med i alla Mitt i:s tidningar. På grund av utrymmesskäl i tidningarna går det 

inte att publicera alla annonser som spelats in via telefontjänsten utan det görs ett urval. En 

förklaring till hur tjänsten fungerar finns både i tidningen och på Mitt i:s hemsida på nätet. Samtalet  

kostar 9,60 kr i minuten och du har en minut på dig att tala in din annons, Mitt i råder dig om att 

skriva ett manus i förväg. När du ska annonsera kan du välja mellan kategorierna träffa en manlig 

partner, träffa en kvinnlig partner, träffa en vän och övrigt. Du tilldelas sedan ett annonsnummer 

och en kod som du behöver för att kunna lyssna på de svar du fått. När det kommer till andras 

annonser kan du välja mellan att antingen svara på en specifik annons genom att ange den 

personens annonsnummer eller lyssna på alla annonser. I tidningen står det att du har 30 sekunder 

på dig att lämna ett svar och på hemsidan står det att du har en minut på dig att lämna svar. Perioden 

för att kunna lämna ett svar och lyssna på svar på den egna annonsen är under tisdagen på den 

innevarande veckan tills på söndag veckan därpå. Mitt i menar även att de förbehåller sig rätten att 

ändra annonsformuleringen och neka annonser med opassande innehåll (https://mitti.se/traffen/).

4.2 Urval
 Kontaktannonserna som jag kommer att analysera kommer ifrån nio utgåvor av Mitt i Botkyrka 

och som publicerades de tre första månaderna år 2017. Jag kommer att fokusera på de annonser som 
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publicerats av män som söker kvinnor och kvinnor som söker män. Anledningen till att jag just 

avgränsar mig till de som söker heterosexuella relationer är för att det fanns för lite material om de 

som sökte samkönade relationer. Kategorin för män som sökte män hade ett betydligt mindre utbud 

annonser och en kategori för kvinnor som söker kvinnor fanns inte. Då intresset ligger i sökandet 

efter romantiska relationer blev kategorierna vänner som söker vänner och övrigt inte heller 

relevanta. 

 Av dessa 317 annonser kommer jag att lyfta fram vissa där jag har kunnat utläsa 

föreställningar kring ålder, klass eller rasifiering. Detta betyder inte att jag har kunnat utläsa det ena 

eller det andra från alla annonserna och inte heller att jag försöker vinkla urvalet till att få 

annonserna att se värre eller bättre ut än vad de är. Om jag läser ut någonting från några exempel 

jag tar upp betyder det alltså inte att alla annonser är skrivna på detta sätt.  

4.3 Etik
Annonserna som publiceras via Träffen är helt anonyma, det finns inga namn utan bara ett 

annonsnummer ifall en skulle vilja höra av sig. I och med detta kommer alla annonser jag använder 

i uppsatsen inte gå att koppla till personen som skrivit den, inte heller jag vet vem denna person är. 

Det kommer inte heller vara möjligt att försöka få tag på personerna då det endast finns möjlighet 

att svara på en annons inom tidsramen av ca två veckor. Alla annonser jag kommer använda mig av 

kommer därmed ha gått ut och det kommer inte längre gå att få tag på personen via telefontjänsten. 

5. Metod
Metoden som kommer att användas för att analysera kontaktannonserna är en kritisk diskursanalys 

efter Faircloughs tredimensionella modell. I boken ”Diskursanalys som teori och metod”(2000) 

menar Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips att diskurs är en social praktik som 

konstituerar  den sociala världen och att det genom textproduktion och textkonsumtion antingen kan 

ske en reproduktion av rådande strukturer eller en förändring av dem (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s.67). I och med detta menas det inom den kritiska diskursanalysen att diskurser 

fungerar ideologiskt genom att reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.69). Diskurs är dock inte bara konstituerande utan 

konstitueras av andra sociala praktiker, därmed är diskurs inte bara bidragande till att forma eller 

omforma sociala strukturer utan även till att spegla dem (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.

67-68). Det är denna spegling som jag kommer undersöka i analysen, om strukturer kan synliggöras 

genom att kontaktannonserna reproducerar dem. Winther Jörgensen och Phillips menar att Norman 

Fairclough definierade begreppet diskurs på två sätt, både som ”språkbruk såsom social praktik” 
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och ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s.72). Diskurs kan därmed i Faircloughs tolkning både vara någonting 

en gör och sätt att se på omvärlden, vilket sedan bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer och kunskap- och betydelsesystem (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s.73). 

 I Faircloughs modell delas språkbruk upp i de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och 

social praktik, som sedan kan analyseras var för sig. Med text menas inte bara skrift utan innefattar 

även tal, bild eller en blandning av dessa (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.74). Det som sedan 

analyseras är textens egenskaper och redskap för att kunna se hur diskurser förverkligas genom 

dessa (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.87). Analysen av diskursiv praktik handlar istället om 

hur texten är producerad och hur den konsumeras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.85). Det är 

slutligen i analysen av social praktik som undersökningen av texten finner sina slutsatser. Här kan 

en gå in på frågan om vilka ideologiska konsekvenser texten för med sig och om den bidrar till att 

upprätthålla en viss social praktik eller om den förändrar den. I min analys kommer 

kontaktannonserna utgöra texten som ska undersökas i dessa tre steg. Först kommer textanalysen gå 

in på vad som faktiskt är skrivet i annonserna och vad som går att utläsa genom detta. Sedan 

kommer diskursiv praktik där det kommer reflekteras över var annonserna är publicerade, till vilka 

de når ut till och hur detta påverkar deras utformning. Till sist kommer analysen av social praktik 

undersöka om annonserna befäster eller ifrågasätter rådande strukturer kring ålder, klass och 

rasifiering. 

6. Analys
6.1 Textanalys 
Kontaktannonser utgör en intressant form av text att analysera då de har på samma gång ett tydligt 

och otydligt mål, att finna en partner. De är riktade till alla och ingen på samma gång, helt anonyma 

men bär en förhoppning att hitta någon som kan bli en speciell del av ens liv. För att få kontakt med 

en person trots avsaknaden av en tidigare social koppling gör att de är skrivna för offentligheten 

med målet att skapa något privat. Det är dock inte bara detta som gör de intressanta utan en stor del 

av intresset grundas för mig i annonsernas längd, eller snarare korthet. Annonserna publicerade i 

Mitt i Botkyrka är sällan längre än 1-2 meningar vilket betyder att personerna som publicerar har ett 

ytterst begränsat utrymme att uttrycka vad de söker hos en potentiell livspartner. Detta innebär att 

inte inte finns plats för något mer än de punkter som personerna anser är det mest centrala för att 

både framställa sig själva som lockande och beskriva vad det är för slags person en söker. Träffen 

gav inte uttryck för att det skulle finnas någon mall för vad en ska ta upp i kontaktannonsen utan det  
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är upp till en själv, men trots detta är annonserna väldigt lika. Att de var så lika gör att det går att 

anta att kraven som ställs inte bara grundas på personliga preferenser utan bygger på underliggande 

strukturer. Det finns flera fraser och uttryck som är återkommande mellan annonserna och genom 

denna upprepning kan det gå att urskilja rådande normer. Genom en textanalys kommer jag här 

lyfta upp vissa centrala teman som går att utläsa ur annonserna med en inrikting på ålder, klass och 

rasifiering. 

6.1.1 Ålder
Det som framträdde tydligt i läsningen av kontaktannonserna var först och främst ett stort fokus på 

ålder, både som kriterier för partner och ett sätt att beskriva sig själv. I många skrevs både den egna 

åldern och önskad ålder för partner ut, ibland endast den egna eller den önskade åldern, men att inte 

skriva ut någon ålder alls hölls till undantagen. Ett exempel på hur en annons kan skrivas i 

förhållande till ålder är ”Jag är 57 år och söker en kvinna mellan 35-50 för ett seriöst 

förhållande”(Mitt i Botkyrka, 28-03-2017, s.29).  När både den egna och den önskade åldern skrevs 

ut blev det möjligt att undersöka om folk sökte partners i samma ålder eller inte. Hypotesen var att 

män främst sökte yngre partners då detta var resultaten av de tidigare undersökningar jag läst 

igenom, exempelvis i Kaufmans och Phuas studie kring hetero- och homosexuella män (Kaufman 

& Phua, 2003). Likaså var det resultat som Sev’er kom fram till i sin studie av kontaktannonser 

bland heterosexuella par (Sev’er, 1990, s.74). Det visade sig även stämma överens med de 

kontaktannonser jag undersökte. I de nio tidningar jag undersökte tog 88 annonser bland männen 

upp både den egna åldern och den önskade, varav 40 annonser sökte en yngre partner. Drygt hälften 

uttryckte alltså att de önskade sig en yngre partner, men hur mycket yngre kunde variera. Många 

höll sig nära den egna åldern exempelvis ”Man på 70 år söker en kvinna på 60-65 år för vårträffar 

och mys” eller ”55-årig man söker kvinna mellan 45 och 55år som tycker om jänkare och dansa 

bugg” (Mitt i Botkyrka, 14-03-2017, s.20). Andra kunde tänka sig partners längre ifrån den egna 

åldern som ”Helt vanlig 51-årig man med ordnad ekonomi, bra utseende och utan barn söker 

alldaglig och hygglig kvinna mellan 30-40 år för ett fast förhållande” (Mitt i Botkyrka, 31-01-2017, 

s.23). När det kom till de andra 48 annonserna var det en jämn uppdelning mellan männen som 

sökte äldre och männen som både kunde tänka sig äldre och yngre, med 25 annonser för äldre och 

23 för båda. Precis som med de som sökte yngre kunde det variera i hur mycket äldre partnern 

skulle vara, vissa kunde skriva ”65-årig man söker mullig äldre kvinna 65-75för trevliga träffar” 

och andra ”Kille 38 år singel. Jag vill träffa en lite äldre kvinna, kanske runt 60 år som är 
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intresserad av kultur och promenader, Jag bor nära Solna” (Mitt i botkyrka 31-01-2017, s.23 & Mitt 

i Botkyrka, 24-01-2017, s.37).  

 När det kom till kvinnornas preferenser kring en önskad ålder hos en partner var det färre 

som tog upp både den egna åldern och den önskade. Detta gjorde att det inte fanns lika mycket 

belägg som hos männen för att kunna att diskutera kvinnornas preferenser, i de nio tidningarna var 

det 32 annonser publicerade av kvinnor som både tog upp den egna och den önskade åldern. Av de 

32 annonserna sökte 4 av dom partners som var yngre än de själva exempelvis ”Mycket ungdomlig 

40-talist med bra utseende önskar träffa singelkille mellan 35-55 för utflykter, film, musik och 

teater. Bil är ett plus” (Mitt i Botkyrka, 28-02-2017, s.26). Det var inte heller speciellt vanligt av 

kvinnorna att söka äldre partners,  vilket 3 annonser gjorde. De flesta, 25 annonser, sökte både 

under och över sin egna ålder. Till skillnad från männen så låg den önskade åldern hos kvinnorna 

oftast nära den egna och sträckte sig sällan mer än fem år åt det äldre eller yngre. Männen å andra 

sidan kunde det sträcka sig 20 år från den egna åldern till den önskade, yngre eller äldre. En annan 

sak som skiljde männen och kvinnornas sätt att skriva var att kvinnorna oftare inte skrev ut sin 

exakta ålder. Detta var även ett resultat som Sev’er fick i sin studie kring kontaktannonser (Sev’er, 

1990, s.74) Vissa av annonserna, både hos män och kvinnor, nämnde inte den egna åldern 

överhuvudtaget, men vissa valde att skriva ut en ungefär ålder. Hos kvinnorna nämnde 84 annonser 

ålder och av 44 av dom nämndes inte en exakt ålder. Det jag menar med att skriva ut en exakt ålder 

är exempelvis ”51-årig kvinna söker ett fast förhållande (...)” eller ”34 år gammal tjej vill träffa en 

ärlig kille (...)” (Mitt i Botkyrka, 28-03-2017, s.29). Att skriva ut en ungefärlig ålder kunde istället 

göras genom att skriva ”Kvinna 70+ vill träffa ödmjuk man. Du är helst inte rökare” eller ”40-

talisttjej söker hyffsad dansant man som gillar sjöliv, god mat och mycket mer” (Mitt i Botkyrka, 

14-02-2017, s.21). Både män och kvinnor använde sig av dessa två metoder när de inte skrev ut den 

exakta åldern, men det var en vanligare handling hos kvinnor. I de nio tidningarna använde bara 14 

av männens annonser detta sätt att skriva ut ålder tillskillnad från kvinnornas 44. Viktigt att nämna 

är även att män i övrigt publicerat c:a dubbelt så många annonser som kvinnorna. I tidningarna 

finns det 210 annonser för män som söker kvinnor och 107 annonser för kvinnor som söker män. 

 När det kommer till presentationen och beskrivningen av sig själv spelade alltså ålder en stor 

roll, men agerade sällan ensam. Den egna åldern presenterades oftast i samband med vissa utvalda 

beskrivande ord som tillsammans skulle bilda den önskade framställning av annonsören. Vanligt var 

att använda ord såsom ”attraktiv”, ”trevlig” eller liknande, det som gick att urskilja var dock att 

många av de inledande beskrivningarna även spelade in på föreställningar om ålder. Hos männen 

var det vanligt att beskriva sig själv som ”ungdomlig”, ”pigg” och ”livsglad”. Någon framställde sig 
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som frisk och välmående, andra tog upp att de ”har hår kvar på knoppen”. Även hos kvinnorna var 

det främst två uttryck som användes och i likhet med männen var ”ungdomlig” ett av dem och det 

andra var ”fräsch”. När önskemål för egenskaper hos en partner var det främst männen som tog upp 

upptryck som anspelade på ålder, exempelvis ”Trevlig man i Stockholm med stil söker dig pigga, 

stilfulla kvinna. Du är gärna 30-40-talist. Du har gärna ungdomlig stil. Jag är barn, problem och 

rökfri” (Min kursivering, Mitt i Botkyrka, 14-02-2017, s.21). Hos kvinnorna togs oftare egenskaper 

kring personlighet eller intressen upp, såsom ”(...) Du skall helst inte dricka, vara snäll och 

omtänksam samt gilla resor hemmakvällar och promenader” (Mitt i Botkyrka, 14-02-2017, s.21). 

Någon uttryckte en önskan om att partnern gärna får ”vara befriad från gubbighet”, men annars var 

det främst ”mogen” som användes som önskad egenskap kopplad till ålder (Mitt i Botkyrka, 

28-02-2017, s.26). 

 

6.1.2 Klass
Ålder var tydligt det mest framträdande i både självbeskrivningar och som kriterier för framtida 

partner. Det som inte var tydligt i lika många annonser men fortfarande stod ut som ett 

återkommande tema var klass. Då det inte går att veta någonting om annonsörerna, inte ens var de 

bor om de inte skriver ut det, fanns det ingen klassmarkör om de inte valde att skriva ut en. Detta 

var någonting som främst förekom bland artiklarna som var publicerade av män där klass 

presenterades i beskrivningen av de själva. När jag säger att de skrev ut klass syftar jag inte på att 

de tydligt skrev ut att de tillhörde arbetar-, medel- eller överklass utan det uttrycktes på olika sätt. 

Ofta handlade det om en hänvisning till deras ekonomiska situation, exempelvis ”Rökfri, hygglig, 

snäll, skötsam samt ekonomiskt oberoende 58-årig man med allmänna intressen söker rar och 

kramig kvinna för seriöst och fast förhållande” (Min kursivering, Mitt i Botkyrka, 24-01-2017, s.

37). Andra variationer som kunde vara ”god ekonomi”, ”ordnade förhållanden” och ”ordnad 

ekonomi”. Av dessa var uttrycket ”ordnad ekonomi” var det som främst användes. Förutom en 

direkt hänvisning till ekonomi kunde även utbildning användas för att bygga på bilden kring klass, 

såsom ”Gentleman 61 år i Norrort. Akademiker med ordnade förhållanden. Söker kvinna 60-80 år 

för givande träffar, gärna dagtid” (Mitt i Botkyrka, 24-01-2017, s.37). Just ”akademiker” eller 

”akademisk” uppkom då och då i annonserna, och i denna specifika används även uttrycket 

”gentleman” för att vidare bygga på beskrivningen. Tillskillnad från akademisk utbildning nämndes 

yrke endast i en annons vilket var ”Livsglad och framgångsrik företagare med bra ekonomi. Jag är 

55 år, 186 cm samt mycket vältränad och ser bra ut. Jag söker en kvinna mellan 30-50 år som är 

attraktiv och har humor” (Mitt i Botkyrka, 21-03-2017, s.2). Just den här annonsen klämde in 
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”framgångsrik”, ”företagare” och ”god ekonomi” som alla tre har anspelningar på klasstillhörighet. 

Trots att företagare kanske är en diffus anvisning till ett yrke var det det enda jag kunde hitta som 

nämnde vad annonsören arbetade med. En annons som formulerades ”Vanlig frisk och välmående 

man med arbete saknar dam” hänvisade till att annonsören hade ett yrke med specificerade inte var 

detta skulle vara (Mitt i Botkyrka, 28-05-2017, s.26). Sammantaget var den vanligaste 

klassmarkören alltså en hänvisning till ekonomi i form av ”god” eller ”ordnad” vilket fanns med i 

ca 17 annonser publicerade av män. Förutom ekonomi, utbildning och yrke kunde jag bara hitta en 

annons där annonsören skrev ”Glad, humoristisk och sensuell man som ser bra ut och är alert söker 

kvinna. Jag är husägare i skärgårdsmiljö (..)”, där nämnandet av husägande skulle kunna tolkas som 

ett subtilt uttryck för klass (Mitt i Botkyrka, 28-05-2017, s.26). 

 Kvinnorna var mindre benägna än männen att ta upp någon hänvisning till klasstillhörighet i 

sina annonser. Annonsen ”Latina i 50-års åldern vill träffa en man för trevliga stunder. Jag har 

ordnad ekonomi, tycker om motion, resor och kultur” var i princip den enda bland kvinnor som i 

likhet med männen nämnde sin ekonomiska situation (Mitt i Botkyrka, 14-02-2017, s.21). Ungefär 

lika många kvinnor som männen tog upp att de hade an akademisk bakgrund och en annons nämnde 

att annonsören hade arbetat som flygvärdinna men nu är pensionerad. Det som uppkom två eller tre 

gånger hos kvinnornas annonsörer men aldrig hos männens annonser var dock ett krav på partnerns 

ekonomiska ställning. Annonserna ”34 år gammal tjej vill träffa en ärlig kille med ordnad ekonomi, 

hjärtat på rätt ställe och utan barn” och ”Attraktiv och stilig kvinna 50+ söker pålitlig och mogen 

man med god ekonomi för att träffas ibland (..)” är två exempel (Min kursivering, Mitt i Botkyrka, 

21-03-2017, s.26). Som hos männens annonser fanns det även en bland kvinnorna som tog upp 

husägande,  ”Attraktiv trevlig kvinna, 69 år söker en snäll, lugn och normalviktig man för en seriös 

relation. Du är mellan 67-72 och tycker om att resa. Jag har lägenhet på Teneriffa” (Mitt i Botkyrka, 

28-03-2017, s.29). Förutom de exempel som jag nu har tagit upp verkar ekonomi och en anspelning 

på klasstillhörighet inte vara lika centralt hos kvinnornas annonser. Kvinnornas annonser la ofta 

fokuset på personlighet och delade intressen, exempelvis ”Trevlig kvinna söker kille som liksom jag 

är intresserad av kultur, naturpromenader o dans” eller ”Trevlig 40-talistkvinna önskar träffa snäll 

och ärlig man 68-73år. Intressen är resor, motion, utflykter, teater med mera” (Mitt i Botkyrka, 

14-02-2017, s.21 & Mitt i Botkyrka, 28-03-2017. s.29).

6.1.3 Rasifiering 
De allra flesta annonser som publicerats i de nio tidningar jag undersöker berör inte nationalitet 

eller etnicitet på något plan utan höll sig till att ta upp ålder, personlighet och intressen. Dock var 
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det några annonser som avvek från detta. Hos männen tog 7 annonser upp att de sökte kvinnor med 

utländsk bakgrund. Detta kunde både formuleras subtilt såsom ”Kille i västerort söker mörk och 

kurvig tjej 35-42 år. Du är med eller utan barn och vill ha fler barn med rätt man (..)” eller mer 

specifikt som ”49-årig man på 189cm söker Afrikansk tjej för trevliga möten då och då” (Mitt i 

Botkyrka, 14-02-2017, s.4). Ett annat exempel är ”Trevlig och rökfri kille på 46 år i Bromma söker 

utländsk tjej mellan 25-50 år för en seriös relation (..)” (Mitt i Botkyrka, 31-01-2017, s.23). I och 

med hur dessa annonser är formulerade går det att se att kvinnans bakgrund är grundläggande för 

männens val av partner. Ingen av männen i annonserna nämner någonting kring den egna 

etniciteten, som exempelvis i Kaufmans och Phaus studie kring mäns dejting vanor på nätet där 

annonsörerna kunde placera sig själva i kategorier såsom ”white”, ”black”, ”hispanic” eller 

”asian” (Kaufman & Phua, 2003).

 Tillskillnad från männen skrev inte kvinnorna ut att de sökte en partner med utländsk 

bakgrund. Det närmaste det kom var en som sökte språkliga färdigheter såsom ”Tysktalande man 

önskas för trevliga kaffestunder, mellan 70-80 år. Sökes av kvinna 75+, Tysklandsvän” och en som 

sökte någon som var ”(..) redo för att bygga en framtid i Finland. Gärna Finsktalande 40-55 år. Barn 

och alkoholfri” (Mitt i Botkyrka, 28-03-2017, s.29). Detta handlade då inte om att vara ”mörk” eller 

”utländsk” utan om att kunna prata ett visst språk och en vilja att flytta till ett specifikt land. Dock 

var det några annonser på kvinnornas sida som, olikt från männen, skrev om sin egna bakgrund. 

Exempel på detta är ”Latina i 50-års åldern vill träffa en man för trevliga stunder (..)” och ”65-årig 

donna med latino-look söker gentleman 55+ som vill börja med en drink och eventuellt gå en 

danskurs i vår” (Mitt i Botkyrka, 24-01-2017, s.37). En icke-västerländsk bakgrund, ofta med en 

hänvisning till utseende, var alltså någonting som ställdes som krav hos partner hos männen och 

som något de själva besatt hos kvinnorna. 

 Sammantaget har textanalysen visat på hur kvinnorna och männen väljer att framställa sig 

själva och sin önskade partner. När det kom till ålder visade det sig att männen främst sökte yngre 

partners medan kvinnorna höll sig nära sin egna ålder. Männen tog oftare upp sin ekonomiska 

situation än kvinnorna som sällan tog upp  någonting rörande klasstillhörighet. Slutligen visade 

annonserna att det fanns en viss efterfrågan på ”mörka” eller ”utländska” kvinnor hos männen, dock 

inga av kvinnorna sökte detta i en partner. 

6.2 Diskursiv praktik
När en analyserar den diskursiva praktiken hos en text menar Winther Jörgensen och Phillips att en 

är intresserad av hur texten produceras och konsumeras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.85). 
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Det som ska undersökas i det här avsnittet är sålunda hur tidningen Mitt i Botkyrka är uppbyggd, 

vilka den når ut till och vad detta kan ha för konsekvenser. 

 Mitt i Botkyrka är inte en fristående lokaltidning utan ingår i en större kedja av tidningar 

som alla delar namnet ”Mitt i”. På Mitt i:s hemsida säger de att de finns i 31 kommuner eller 

stadsdelar i stockholmsområdet och att tidningarna ges ut en gång i veckan (https://mitti.se/om-mitt-

i/).  Mitt i Botkyrka är därmed tidningen för Botkyrka kommun, andra tidningar heter exempelvis 

Mitt i Solna eller Mitt i Haninge. På hemsidan menar de även att de når ut till drygt en miljon läsare 

per vecka och påstår sig vara den mest lästa och omtyckte tidningen i Stockholm (https://mitti.se/

om-mitt-i/). Telefontjänsten Träffen som har hand om kontaktannonserna är därmed inte endast för 

Mitt i Botkyrka, som jag har valt att använda mig av, utan finns med i alla tidningarna. Alla 

tidningar publiceras inom Stockholmsområdet men utöver det går det inte att veta var personerna 

som publicerar artiklarna är bosatta (om de inte specifikt skriver ut det), annonsören för en annons 

kan lika gärna bo på Lidingö som i Huddinge. Kontexten för den här undersökningen är alltså 

baserad i Stockholm de tre första månaderna år 2017. 

 Via en länk på kategorin ”Om Mitt i” på tidningens hemsida går det att finna deras 

pressetiska riktlinjer. De menar att dessa riktlinjer inte fungerar som ”benhårda” regler utan snarare 

som stöd och där varje publicering har sina egna omständigheter att ta hänsyn till (https://mitti.se/

nyheter/mitt-pressetiska-riktlinjer/). Under dessa regler står det mycket om korrekt och allsidig 

information med ett källkritiskt förhållningssätt och hur de behandlar informanter som deltar i en 

intervju. En punkt som står under rubriken ”Vi respekterar den personliga integriteten och pekar 

inte ut grupper som klandervärda” kan vara intressant att diskutera i relation till kontaktannonserna. 

För att citera den punkt som jag hänvisar till lyder den ” Vi lyfter inte fram berörda personers 

etnicitet, nationalitet, kön, religion eller sexuella läggning om det är misstanke och/eller saknar 

betydelse för artikeln. Det gäller även signalement. När vi skriver ut signalement måste vi överväga 

hur stor grupp vi pekar ut och vilken nytta uppgifterna har för läsaren” (https://mitti.se/nyheter/mitt-

pressetiska-riktlinjer/). Vad denna punkt hävisar till är alltså att Mitt i arbetar emot att 

framställandet av minoritetsgrupper i samhället i ett dåligt ljus som befäster rådande fördomar. 

Detta uttalande går att problematisera i förhållande till kontaktannonserna som inte visar upp 

samma tankesätt. Kontaktannonserna är förvisso gjorda av privatpersoner men själva publiceringen 

i tidningen styrs av de som arbetar med Mitt i. Som de skriver själva så förbehåller de sig rätten till 

att ändra formuleringarna i annonserna och även till att ta bort annonser med opassande innehåll 

(https://mitti.se/traffen/). Det framkommer ingen vidare förklaring till hur en ”opassande” annons 

skulle kunna se ut och vad det är som Mitt i inte skulle acceptera. I och med de pressetiska 
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riktlinjerna visar de upp en förståelse för att formuleringar via text upprätthåller och reproducerar 

fördomar kring grupper i samhället. Trots detta publiceras det kontaktannonser som specifikt frågar 

efter utländska kvinnor och därmed är med och reproducerar problematiska idéer kring de Andra 

och det exotiska. I riktlinjerna nämner de bara denna pressetik i förhållande till artiklar, men 

föreställningar sprids i all form av text och det räcker därmed inte bara att artiklarna tar etiken i 

aktning. 

 I och med att Mitt i är uppbyggd av en kedja av tidningar får den en stor räckvidd och har 

möjlighet till ett stort inflytande. Det går förvisso inte att veta exakt hur många som läser tidningen, 

trots Mitt i:s uttalande om en miljon läsare, det finns troligen många som får hem tidningar utan att 

ens öppna dem. Likväl når Mitt i fortfarande ut till många pågrund av dess tillgänglighet. Mitt i är 

en gratistidning vilket betyder att den inte behöver någon prenumeration utan är åtkomlig för alla 

och det behöver inte heller vara ett aktivt val att få hem tidningen, den delas ut oavsett. Om en 

skulle vilja går det dessutom att prenumerera på tidningen ifall det skulle vara så att en flyttar ut 

från det område en tidigare bodde på eller till och med ut från Stockholm (https://mitti.se/

prenumeration-pa-din-lokaltidning/). Tidningen är till och med så tillgänglig att du får den även om 

du egentligen inte vill det, Mitt i räknas som samhällsinformation och kommer därmed förbi alla 

”Nej tack till reklam” skyltar (https://mitti.se/mitti-nej-tack/).  Om du verkligen inte vill ha 

tidningen får du därmed gå in på deras hemsida och fylla i ett formulär. 

 Här har jag alltså redogjort för hur Mitt i som tidning är uppbyggd och hur den sprids. Allt 

detta lägger grunden för produktionsförhållandena som ligger bakom kontaktannonserna i tjänsten 

Träffen. Produktionen av kontaktannonserna är dock inte bara beroende av tidningen utan även av 

privatpersoner, som är dem som formulerar och skickar in annonserna. Detta betyder att 

annonserna, tillskillnad från ex. artiklar som är skrivna av anställda på tidningen, speglar 

konsumenternas åsikter och tankar. Eftersom att annonserna var väldigt lika i sina formuleringar 

och ofta uttryckte sig med ett liknade språk går det att anta att annonserna inte är skrivna utav vem 

som helst utan håller sig till en viss åldersgrupp. Om det hade varit ett sätt för alla att söka olika 

sorters relationer till människor hade det troligtvis varierat i språk och vad personerna sökte, 

exempelvis finns det inga barn som söker brevvänner under kategorin Övrigt. Att det är just en äldre 

grupp som använder sig av annonser i tidningar kan bero på att yngre har gått över till andra former 

av sökande efter partner, exempelvis genom applikationer på internet.

 Det kan även vara intressant att diskutera kontaktannonserna som genre konsumeras och inte 

hela tidningen. Som nämnt i textanalysen utmärks kontaktannonserna av hur korta de är, oftast inte 

mer än två meningar då de har ett begränsat utrymme i tidningarna. Därmed behöver de vara rakt på 
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sak och det går lätt att tyda vad annonsörerna vill få fram. Språket som används är vardaglig och 

tillgängligt utan de svåra orden som exempelvis kommer med ett mer akademiskt språk. Det fanns 

ingen mall för hur kontaktannonserna i Mitt i Botkyrka skulle se ut men de flesta hade ett liknande 

upplägg med bara några få ändringar mellan annonserna. Kontaktannonser handlar dessutom om 

någonting som de allra flesta kan relatera till, en önskan att bilda en relation med en annan person. 

Kärlek och romans är ett tema som konsumeras i stora mängder genom bland annat litteratur, film, 

spel och konst. Detta tema kan föra in ett spänningsmoment som eggar konsumtionen av 

kontaktannonser, en undran om annonsörerna lyckas hitta sin partner eller de inte fick några svar 

alls. Anonymiteten och att det finns en underliggande sexuell innebörd i många av annonserna 

genom formuleringar som ”trevliga möten då och då” eller ”för sköna stunder” kan även det öka 

intresset. Med allt detta i åtanke går det att fastställa att kontaktannonser är en tillgänglig form av 

text som är både är lätt och nöjsam att konsumera.  

  Sammanfattningsvis är Mitt i en tidning med stor räckvidd och med många konsumenter. 

Vad detta innebär är att de har en möjlighet att påverka föreställningar och tankesätt hos många 

personer. De uttrycker en medvetenhet kring att text production och konsumtion bidrar till 

reproduktion kring problematiska föreställningar, men trots det publicerar de fortfarande 

exotifierande kontaktannonser. Det kan vara så att kontaktannonser glöms bort pågrund av att de är 

skrivna av privatpersoner och inte bär på ett nyhetssyfte. Objektiva och kritiska nyheter och artiklar 

diskuteras flitigt men en tidning är uppbyggd av flera former av text och all text utgörs av diskurser. 

Det är inte bara artiklarna utan även annonser, reklam, bilder m.m som bidrar till att antingen 

ifrågasättandet eller upprätthållandet av rådande normer. Likaså konsumtionen och produktionen av 

de lättillgängliga kontaktannonserna. Det viktiga med att diskutera den diskursiva praktiken handlar 

om att bygga en förståelse för hur föreställningar och idéer sprids. Mitt i är en tidning som 

produceras i stora mängder och kan därmed konsumeras i stora mängder. Fokuset här ligger på 

själva spridningen och räckvidden då det inte hade spelat någon roll om kontaktannonserna 

uttryckte problematiska idéer om det inte nådde ut till någon.

 

6.3 Social praktik 
6.3.1 Ålder
Det är i analysen av social praktik som en kan börja fundera över varför kontaktannonserna ser ut 

som de gör och vad de kan få för konsekvenser. Preferenser kring ålder är inte värdeneutralt utan 

baseras på föreställningar kring åldrandets betydelse. Resultatet av textanalysen visade på att 

annonser publicerade av män främst sökte en partner som var yngre än de själva. Detta var även det 

resultat som Kaufman och Phua fick i sin undersökning av mäns ålderspreferenser i 
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kontaktannonser på internet. I undersökningen menar de att det i studier kring varför vi har 

ålderspreferenser främst framgår tre teorier. 

 Den första teorin handlar om idén kring livslopp, att vi rör oss mellan olika faser i livet och 

att dessa kopplas samman med vissa åldrar (Kaufman & Phua, 2003). Denna teori innebära alltså att  

preferensen inte handlar om åldern i sig utan snarare ett sökande efter en livsfas som passar ihop 

med det en önskar sig. Livsfaser baseras på normativa föreställningar kring vad en person bör ha 

uppnått i en viss ålder, exempelvis tagit studenten, gifta sig eller bilda familj. Vilken fas vi befinner 

oss i eller vad vi vill röra oss emot speglas alltså i valet av partner. Kaufman och Phua menar att om 

en önskar sig ekonomisk säkerhet kanske en söker en partner som befinner sig i slutet av 

tjugoårsåldern eller äldre då en antar att personen befunnit sig på arbetsmarknaden ett tag. Ett annat 

exempel skulle kunna vara att en söker någon runt samma ålder som en själv för att det finns en 

större sannolikhet att denna person delar samma värderingar och vill fokusera på samma saker 

(Kaufman & Phua, 2003). Detta skulle förklara varför kvinnorna i kontaktannonserna jag 

undersökte höll sig nära sin egna ålder, att de söker någon som är i samma fas i livet som de själva 

och som förhoppningsvis delar samma värderingar. Det är dock svårare att applicera denna teori på 

männen som sökte en yngre partner. Vissa av männen sökte mycket yngre partners såsom ”Helt 

vanlig 51-årig man med ordnad ekonomi, bra utseende och utan barn söker alldaglig och hygglig 

kvinna mellan 30-40 år för ett fast förhållande”, vilket skulle kunna kopplas till att de söker någon i 

en yngre fas (Mitt i Botkyrka, 31-01-2017, s.23). De flesta av männen sökte dock en partner som 

bara var några år yngre vilket gör att partnern troligtvis fortfarande skulle befinna sig i samma 

livsfas. Preferensen att männens partners skulle vara några år yngre än de själva måste därmed 

styras av något annat än föreställningen om livsfas. 

 Den andra teorin som Kaufman och Phua tar upp från andra studier kring ålderspreferens 

handlar om argument kring biologi. Att heterosexuella män tenderar att välja yngre kvinnor pågrund 

av att de får ut en längre period av fertilitet och därmed större chans för graviditet och barn. 

Kaufman menar dock att detta är ett omtvistat argument då det både är heterosexistiskt och 

undertrycker kvinnor (Kaufman & Phua, 2003). Argumentet är tydligt problematiskt och går inte 

heller att applicera på kontaktannonserna för den här studien. Om män sökte yngre kvinnor pågrund 

av tanken kring fertilitet skulle den efterfrågade åldern hos kvinnliga partners i annonserna varit 

lägre. De skulle troligtvis även synas att männen sökte kvinnor i en mer specifik åldersgrupp vilket 

inte var fallet utan männen anpassade den efterfrågade åldern efter sin egna. 

 Den tredje teorin handlar om ett idealiserande av ungdomen, där ungdomen kopplas ihop 

med livskraft och attraktivt utseende. I detta fungerar ålder som en vägvisare där de lägre siffrorna 
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syftar till en mer ungdomlig och attraktiv person. Kaufman och Phua menar att flera studier har 

visat på att både heterosexuella och homosexuella män lägger större vikt i utseende när de ska välja 

partner än vad kvinnor generellt sätt gör (Kaufman & Phua, 2003). De kvinnliga annonsörerna i min 

undersökning nämnde sällan några krav på utseende hos en partner. Det som gick att hitta var två 

annonsörer som formulerade sina annonser ”Kvinna söker stilig och alkoholfri man mellan 60-65 

år. Jag är 61, fin och ödmjuk (..)” och ”Slutet av 50-talet kvinna söker en attraktiv, mogen, 

medveten och seriös man (..)” (Mitt i Botkyrka, 14-02-2017, s.21 & Mitt i Botkyrka, 07-03-2017, s.

27). Männen var därmed även i min studie mer benägna att ta upp ett attraktivt utseende som krav.

Teori går således att applicera på männens kontaktannonser i min undersökning, det kan dock vara 

svårt och generaliserande att bara köpa en av teorierna rakt av. I min studie skulle jag nog snarare 

säga att det är en kombination av både den första och den tredje. Varför en söker en partner i sin 

egen ålder kan förklaras med idén kring livsloppet och att personer i samma ålder kan dela 

värderingar och tankesätt. Det går även att se ett spår av idealiserande av ungdomen, inte bara i och 

med männens val av yngre partners utan även i de uttryck både män och kvinnor använde för att 

beskriva sig själva. Uttryck som ”ungdomlig” och ”pigg” kom upp i textanalysen och kan ses som 

ett avståndstagande till de negativa föreställningar som finns kring åldrandet.

 I sin bok ”Ålderism” (2008) skriver Lars Andersson just om de negativa attityder som finns 

kring äldre personer i samhället. Andersson menar att ålderismen är den form av förtryck som är 

mest accepterat idag och att problemet är störst bland äldre. Anledningen till den negativa attityden 

kring åldrande menar Andersson inte bara har att göra med makt utan även om en underliggande 

rädsla över det egna åldrandet och slutligen för döden. Andersson menar även att vår fixering vid 

åldersgränser kring administrativa ändamål ofta sker utav bekvämlighet eller pågrund av vedertagna 

föreställningar, att vi tar för givet att någonting bör gälla eller sluta gälla efter ett visst tal 

(Andersson, 2008, s.5). Liknande teorin om livsfas tar Andersson upp föreställningar kring 

levnadsloppet. Att kronologisk ålder är någonting som fungerar som en skiljelinje mellan olika 

stadium i livet, att en bör börja skolan eller pensionera sig vid en viss ålder till exempel. Andersson 

menar dock att det i detta även följer en stereotypisering kring ålder och att vissa stadium börjar 

associeras med vissa problem (Andersson, 2008, s.41). Detta kan vara en förklaring till varför 

annonsörerna av kontaktannonserna antingen söker yngre partner eller väljer att framställa sig 

själva som ”ungdomliga”. I och med ålderismen länkas ålderdom samman med negativa 

föreställningar kring exempelvis avtagande skönhet (efter rådande normer), sjukdom och minskad 

fysisk och sexuell förmåga m.m. Andersson menar att negativa attityder mot äldre kan ha att göra 

med en negativ bild av det egna åldrandet. Att negativa bilder av äldre införlivas hos oss i unga år 
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och hänger med oss när vi blir gamla. I och med detta kommer en reaktion styrd av förnekelse där 

en undviker att identifiera sig som ”en av de gamla” (Andersson, 2008, s.62). 

 Det går även att diskutera om den åldersbaserade diskrimineringen slår hårdare mot kvinnor 

än vad den gör mot män. Detta är varken något som Andersson eller Kaufman och Phua specifikt 

diskuterar men med tanke på att det i kontaktannonserna är just kvinnor som oftast ska vara yngre 

kan det vara värt att fundera över. Eftersom ålder kopplas ihop med attraktivt utseende skulle det 

kunna grundas i den sexualisering som sker av kvinnokroppen och idén om att den ska finnas till för 

den manliga blicken. Kvinnans åldrande ses som något skamligt, att hon endast förlorar på det. En 

yngre kvinna är en mer attraktiv kvinna och trots att det självklart finns krav på utseende hos män 

kan de fortfarande behålla sitt anseende genom exempelvis en stabil karriär. Bilden av en kvinna 

som har åldrats framgångsrikt är dock när en ”inte kan tro att hon är en dag över trettio”, vilket är 

ett ideal som ofta sprids över bland annat sociala medier. Efterfrågan på yngre kvinnor skulle även 

kunna handla om makt då en högre ålder i regel brukar föra med sig mer auktoritet. Alternativt 

skulle det likaså kunna handla om en fråga om ekonomisk situation. I sin teori kring livslopp tog 

Kaufman och Phua upp förslaget att en kan söka en äldre partner i förhoppningen om att den 

personen har befunnit sig på arbetsmarknaden tillräckligt länge för att skapa sig en stabil ekonomi 

(Kaufman & Phua, 2003). Då kvinnor i regel har lägre lön än män och oftare arbetar inom 

lågavlönade yrken såsom vården kan det vara så att kvinnor behöver söka partners som de tror 

befinner sig på en stabil plats i arbetsmarknaden. Männen å andra sidan kanske besitter en mer 

välbetald position och behöver därmed inte oroa sig över partnerns ekonomiska ställning utan kan 

istället koncentrera sig på att hitta någon som är yngre och attraktiv. Sedan finns det även en mer 

accepterande norm kring mannen som försörjare och kvinnan som försörjd. 

 Sammantaget går det att finna ett mönster i kontaktannonserna där ålderismen träder fram. 

Annonsörerna till annonserna befinner sig i medelåldern eller äldre och i sättet de skriver om både 

sig själva och sin önskade partner syns ett avståndstagande från det som ses som gammalt. Att vi 

har ålderspreferenser kan, som Kaufman och Phua menade, bero på att det fungerar som ett sätt att 

orientera sig för att hitta någon som stämmer överens med hur du vill att din tillvaro ska se ut. 

Emellertid går det även att se hur negativa attityder kring åldrande spelar in, vilket får männen att 

välja yngre partners och både män och kvinnor att beskriva sig själva med ord för bort tankar från 

åldrande. I och med det ständiga upprepandet av beskrivningar som ”ungdomlig” eller ”pigg” går 

det att se att det inte är på individnivå utan att det sker strukturellt. 

24



6.3.2 Klass
Resultatet av textanalysen visade på att män kunde beskriva sin egna ekonomiska situation som god 

men nämnde aldrig att partnern de sökte skulle ha en ordnad ekonomi. Kvinnorna var i sin tur inte 

alls lika benägna att ta upp ekonomisk situation i sina annonser, men kunde både ställa ordnad 

ekonomi som ett krav hos sin partner och som något de själva hade. Den här delen av analysen 

kommer röra sig in på klassfrågan och varför annonsörerna valde att framställa sig själv på ett visst 

sätt. Behovet av att uppge sin ekonomiska situation grundas i föreställningar kring vad en önskad 

klasstillhörighet är.

  I sin bok ”Att bli respektabel” diskuterar Beverly Skeggs klassfrågan utifrån teorin om 

respektabilitet, som Skeggs menar är ett av det mest utmärkande tecken på klasstillhörighet 

(Skeggs, 2000, s.9). Respektabiliteten har fungerat som ett riktmärke att arbete mot och som ett sätt 

att göra moralen offentlig så att den uppfattas som ett kunskapsobjekt. De som uppfattas som 

respektabla besitter därmed en moralisk auktoritet vilket de icke-respektabla inte gör (Skeggs, 2000, 

s.12). Teorin kring respektabilitet fungerar på många sätt som intersektionalitet då den menar på att 

flera strukturer går in i avgörandet kring vem som kan bli respektabel. Viktigt att minnas är att 

normen kretsar runt den vita, västerländska, medelklassmannen och alla som avviker från detta, 

exempelvis genom att vara kvinna, arbetarklass eller inte vit, kommer behöva kämpa mycket 

hårdare för att uppfattas som respektabel. Det finns även människor som placeras utanför den här 

mallen och som idag inte kan uppfattas som respektabla, exempelvis genom att ha en 

funktionsvariation eller genom sin status som flykting eller transperson. 

 Skeggs tar upp begreppen disidentifikation och dissimulation som kopplas ihop med 

klassfrågan. Disidentifikation är då motsatsen till identifikation, att disidentifierar sig  är att säga 

”sån är inte jag” eller ”jag tillhör inte till dom”. Dissimulation kommer ifrån begreppet simulation 

som ofta kopplas ihop med sjukdom och handlingen kring att låtas att ha vissa symptom. I motsats 

till detta skulle dissimulation vara att ha en sjukdom men att försöka dölja den och dess symptom 

(Skeggs, 2000, s.119). Båda begreppen kopplar Skeggs ihop med framställandet av ens 

klasstillhörighet. Då det inte går att undersöka vilken klassbakgrund annonsörerna till annonserna 

faktiskt hade blir det inte möjligt att applicera begreppet dissimulation i den här studien. Om jag 

skulle hänvisa till dissimulation skulle jag behöva påstå att personerna försöker framstå på ett visst 

sätt när de i själva fallet lever på ett annat vilket jag inte kan veta. Det enda jag har att gå efter är 

annonsörernas beskrivning av sin ekonomi, sin utbildning eller om de är husägare någonstans. 

Begreppet disidentifikation går dock att applicera då det snarare handlar om ett avståndstagande 

från något och en behöver inte nödvändigtvis höra till en grupp för att ta avstånd. 
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 I kontaktannonserna på männens sidan är det den egna respektabiliteten som står i fokus. I 

den korta beskrivningen av dem själva skriver de in att de lever under ordnade omständigheter för 

att reflektera en bild av den respektabla medborgaren. Det sker alltså en disidentifikation, ett 

avståndstagande från personer med en svårare ekonomisk situation. I detta skapas ett ”vi” och ett 

”dem” där de framställer sig själva som mer åtråvärda. Som exempel i annonsen ”Livsglad och 

framgångsrik företagare med bra ekonomi. Jag är 55 år, 186 cm samt mycket vältränad och ser bra 

ut. Jag söker en kvinna mellan 30-50 år som är attraktiv och har humor” används alla medel för att 

skapa bilden av både en respektabel och eftertraktansvärd partner (Mitt i Botkyrka, 21-03-2017, s.

26). Annonsören i det här exemplet menar inte bara på att han lever under ordnade omständigheter 

utan med en bra ekonomi och ett framgångsrikt yrke. Därmed framställer annonsören sig som 

åtråvärd genom att säga att han inte tillhör de Andra som lever under andra omständigheter.

  I kvinnornas kontaktannonser nämndes som sagt ekonomi väldigt sällan men de kunde till 

skillnad från männen fråga efter en partner med ordnad ekonomi. Att det aldrig frågas efter en 

kvinna med god ekonomi får en att fundera över om respektabilitet kopplat till inkomst främst är en 

norm som berör män. Detta ska inte misstolkas med att inkomst är det enda som räknas in i 

respektabiliteten kring klass utan självklart går det in fler kriterier. Skeggs menar att respektabilitet 

ingår i omdömen som även har att göra med ras, kön och sexualitet, där olika grupper särskiljs 

beroende på deras förmåga att uppvisa sig som respektabla (Skeggs, 2000, s.11). Bara för att 

normen kring en ordnad inkomst som ska räcka till försörjning främst har kopplats till män betyder 

det inte att kvinnor inte förtrycks klassmässigt. Snarare tvärtom så har kvinnor historiskt sätt inte 

fått ha tillgång till en inkomst och varit beroende av män vilket har gjort dem väldigt utsatta och 

oförmögna att på egen hand försöka förändra situationen. Även idag när kvinnor arbetar tjänar de i 

regel mindre än mannen och besitter färre höga och välbetalda poster. Att det inte frågas efter 

kvinnor med ordnade förhållanden kan vara för att det fortfarande finns en överhängande norm 

kring mannen som försörjare och kvinnan som försörjd. Det som kontaktannonserna gör här är att 

fortsätta reproducera denna bild. För som Winther Jörgensen och Phillips menar i ”Diskursanalys 

som teori och metod” är diskurser en form av social praktik som samtidigt konstituerar den sociala 

världen och konstitueras av den (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.67). Kontaktannonserna är 

både uppbyggda och reproducerar normen kring mannen som försörjare. Anledningen kring varför 

annonsörerna skriver på ett visst sätt bygger på rådande föreställningar men genom att dessa skrivs 

ut och konsumeras av andra reproduceras de även vidare. Det är detta som gör det viktigt att 

undersöka och ifrågasätta vad det är vi faktiskt skriver. 
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 Det är svårt att säga varför annonsörerna väljer att ta upp sin ekonomi eller fråga efter någon 

som lever under goda förhållande då jag endast har läst annonserna och inte själv frågat några 

annonsörer. En teori skulle dock kunna vara att det kan upplevas lite skamligt att behöva publicera 

en kontaktannons, att en inte har ”lyckats” skaffa en partner. Tvåsamheten är en stark norm och om 

någon lever ensam, speciellt desto äldre en blir, framställs ofta som en sorglig situation och något 

att tycka synd om. Att hänvisa till sin goda ekonomi, framgångsrika jobb eller husägande i fin 

skärgårdsmiljö kanske för tillbaka en del av sin integritet, att en inte är någon att tycka synd om. 

Sedan kan det självklart bara vara så att en är medveten om att en god ekonomi är någonting som är 

efterfrågat och helt enkelt använder detta för att framställa sig själv som åtråvärd.  

 Vad är det då som gör frågan kring respektabilitet i kontaktannonserna så problematisk? Jag 

har tagit upp att en skulle kunna säga att kontaktannonserna sprider en norm kring mannen som 

försörjare vilket i sin tur legitimerar kvinnors lägre ställning på arbetsmarknaden. Detta är dock inte 

allt utan klass är mer än bara arbete och i sin disidentifikation fortsätter kontaktannonserna att 

förmedla en bild av klasstillhörighet som påverkar människors liv negativt. Som Skeggs uttrycker 

det präglar respektabiliteten våra handlingar, hur vi klassificerar andra och hur vi vet vilka vi själva 

är och inte är. Anledningen till att vi bryr oss om vår respektabilitet är för att arbetarklassen (svart 

och vit) har skildrats som respektlös, förorenande och farlig. Respektabilitet är en egenskap som 

innebär värde och legitimitet och som Skeggs menar har varit en av de viktigaste mekanismerna för 

att konstruera vissa grupper till de Andra (Skeggs, 2000, s.9). Skeggs menar att trots att 

klassförhållanden har skiftat form under historien finns det vissa drag som består, exempelvis att 

arbetarklassen fortfarande är massifierad (Skeggs, 2000, s.13). Att vara massifierad är då att inte 

räknas som en individ utan som en grupp, denna grupp kan sedan tilldelas specifika egenskaper som 

appliceras på alla. Skeggs menar att själva begreppet ”arbetarklass” uppkom från medelklassens 

försök att skapa distans och ett definierbart Andra (Skeggs, 2000, s.14). Den historiska uppkomsten 

har gett diskursiva ramar som legitimerar och möjliggör materiella ojämlikheter då föreställningar 

kring klass påverkar tillgångar till ekonomiska och kulturella resurser. Den kontinuerliga 

indelningen i klass påverkar alltså både resurser och uppfattningen om sig själv. Klasskategorisering 

fungerar inte bara som en organiserande princip utan sätter likaså gränser för socialt samspel och 

reproduceras på det intima planet som en ”känslostruktur”. Denna känslostruktur producerar 

känslor såsom fruktan och tvivel, att klassas som arbetarklass ger därmed upphov till en konstant 

rädsla för att ”inte ha fått till det” (Skeggs, 2000, s.16). 

 Sammantaget har jag genom Skeggs teori kring respektabilitet visat på att 

kontaktannonserna genom sina formuleringar kring ekonomisk situation förmedlar en problematisk 
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bild kring klass. Detta var någonting som främst syntes i männens annonser vilket kan mena på att 

en god inkomst fortfarande är en norm främst kopplat till män. Att en respektabel man ska kunna 

försörja sig och sin potentiella partner. Dock går detta djupare än inkomst och handlar i grunden om 

en disidentifikation mot arbetarklassen. Klassförakt kanske upplevs som ett starkt ord att använda 

men själva behovet att disidentifiera sig mot arbetarklassen bygger på att de framställs som 

människor utan värde.  

6.3.3 Rasifiering
I textanalysen kom det fram att det endast var män som sökte partners som skulle vara mörka eller 

utländska. Av alla män i annonserna var det ingen som nämnde någonting kring att de själva skulle 

vara mörka eller ha en utländsk bakgrund och det är inte heller något som någon av kvinnorna söker 

hos en partner. Vissa kvinnor kunde å andra sidan mena på att de var ”latina” eller hade en 

”latinolook”. Vad det här synliggör i frågan kring vem det är som åtrås i annonserna är att det finns 

en efterfrågan på icke-vita kvinnor men inte på icke-vita män. 

 I sin text ”Women of color participating in personal advertising: dating, mating and realating 

in a ‘post’ racial, gendered, and modern society” (2015) skriver Pamela Anne Quiroz kortfattat om 

bakomliggande historia kring kontaktannonser, som kan vara värd att fundera på ur ett perspektiv 

kring rasifiering. Quiroz menar att folk i USA och andra länder har förlitat sig på kontaktannonser i 

hundratals år för att hitta partners under förhållanden när detta var svårt. Tidiga immigranter till 

USA som önskade sig europeiska fruar för att bota ensamhet, försäkra sitt arv och för att behålla 

”etnisk homogenitet” skrev ofta brev till Europa för att söka just detta. I och med förbud för 

”blandande av ras” mellan immigranter och ursprungsbefolkningen drev många män att söka sig till 

postorderbrudar från Asien. Dessa kvinnor kom att kännas till vid namnet ”picture brides” då allt 

skedde genom utbyten av brev och fotografier. Många av dessa brudar kom dock till USA bara för 

att inse att deras påstått rika och stiliga makar ofta var mycket äldre och sällan varken rik eller stilig 

(Quiroz, 2015, s.53). Anledningen till att jag tar upp detta är för att visa på att kontaktannonser har 

en historia av att marknadsföra kvinnors kroppar och då utifrån deras ras, etnicitet och 

klasstillhörighet.

  Nu menar dock Quiroz att det finns en idé om att vi lever i en ”post” värld. Att systematisk 

rasism är någonting som ligger i det förflutna och att det som kan kallas rasism nu istället ses som 

individuella tycken, vilket har omvandlat diskurser kring ras till privata problem (Quiroz, 2015, s.

50). Denna privatisering gör det svårt att tala om diskurser som någonting strukturellt och därmed 

varför kontaktannonser är problematiska. De som håller sig till den privata synen skulle endast 
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påstå att det handlar om personliga preferenser vilket osynliggör de strukturer som lägger grunden 

och reproducerar rasistiska och sexistiska föreställningar. Quiroz menar att ett av det moderna 

sätten som människor skapar relationer är genom kontaktannonser, vilka handlar om att sälja in sig 

själv och där privata värderingar och beteenden är det enda som antas forma en relation. I och med 

privatiseringen skiljs ras, genus, klass och sexualitet från ekonomi, politik och makt, vilket skapa en 

bild av kontaktannonser som en romantisk marknad fri från sociala hinder. Många studier kring 

kontaktannonser har också följt detta mönster och fokuserat på vad det är för drag som kvinnor och 

män söker hos varandra utan att gå in på hur relationer struktureras av föreställningar kring genus, 

ras, klass och sexualitet (Quiroz, 2015, s.51). Det problematiska med kontaktannonser är alltså att 

de genom tankar om privatisering ses som frånkopplade från diskurser. En skulle kunna påstå att 

den efterfrågan som finns på icke-vita kvinnor i annonserna i min undersökning endast baseras på 

personliga preferenser och att det därmed inte handlar om rasism eller exotifiering. 

 Exotifiering är just någonting som Chandra Waring diskuterar i ”They see me as exotic... 

that intrigues them: gender, sexuality and the racially ambiguous body”(20139. Själva ordet exotisk 

i sig syftar till skillnad, utseende och har sexuella konnotationer. Uttrycket är inte nytt utan har 

länge används för att beskriva grupper på jorden som inte ansetts ”civiliserade” och har starkt 

rasistiska undertoner. Waring menar att trots att det finns starka kopplingar mellan fysisk attraktion 

och sexuell lust för många människor utgörs fortfarande dessa av föreställningar kring ras och 

genus. Sexualitet får inte, enligt Waring, tänkas på som någon naturgiven kraft som behöver 

kontrolleras utan är namnet för en social konstruktion. Därmed är sexualitet ett erotiskt begär som 

är skapat efter  strukturella villkor och har både en kulturell och historisk anknytning (Waring, 

2013). 

 En kanske skulle påstå att det i kontaktannonserna handlar om personliga preferenser och 

därmed inte om underliggande rasistiska föreställningar men det ligger för mycket problematik och 

historia bakom dessa uttalanden för att detta ska verka trovärdigt. Som Waring menade existerar 

inte sexualitet och erotiskt begär i ett vakuum utan har en kulturell och historisk kontext. Enligt 

Waring har språket en stor roll i detta och menar att strukturer inte kan existera utan språket som 

används för att skapa och reproducera dem. Språket bygger upp vår känsla av verkligheten (Waring, 

2013). Efterfrågningar i kontaktannonser som baseras på ras eller etnicitet är alltså inte neutralt eller 

en privat fråga. Varje gång en sådan kontaktannons publiceras reproduceras en sexualisering av 

icke-vita kroppar baserat på föreställningen om att de är annorlunda, exotiska. 

 Postkolonial teori bygger på tanken om att föreställningar med grund i kolonialismen 

fortfarande hänger kvar idag. Pia Laskar diskuterar sexualhandböcker från 1800-talet i antologin 
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”Framtidens feminismer”(2007) för att visa på vad det var för tankar som cirkulerade kring icke-

vita kroppar och speciellt kopplat till sexualitet. Laskar menar att forskare under 1800-talet var 

besatta av att placera allting i kategorier och hos människor var det fortplantningsförmågan som var 

mest intressant. Genom idéer kring olikhet kunde de hålla isär,förbinda och hierarkisera människor 

efter kön, klass och ras (Laskar, 2007, s.45). Sexhandböckerna talade om vilken form av sexualitet 

som var det ideala och vilka former som var normavvikande, de Andras sexualitet. Ett biologiskt 

särskiljande hade politiska grunder och användes speciellt under perioder då sociala och 

ekonomiska skillnader mellan kön, klass och ras var under stress (Laskar, 2007, s.46). Exempelvis 

kunde det menas att kvinnokönet var mer primitivt än det manliga vilket påstods kunna utläsas från 

kvinnors skelett, näsor, kranium, hjärna, psyke och sexualitet. Det menades även att människor från 

Afrika och Asien hade en tidigare könsmognad än den vita europén vilket ledde till att mognaden av 

deras intellekt avstannade tidigt (Laskar, 2007, s.48). Vad allt detta ledde till var att skapa en bild av 

att alla kvinnor, människor från arbetarklassen och icke-vita till något som liknades till barn med ett 

outvecklat förnuft, svag viljekontroll och stark sexualitet. Detta betyder dock inte att alla kvinnor 

behandlades lika utan kvinnor med ett icke-europeiskt ursprung eller kvinnor från arbetarklassen 

räknades som mindre mentalt utvecklade än kvinnor från de borgliga skikten. De så kallade 

primitiva kropparna kom att knytas till en primitiv, djurisk och ohämmad sexualitet (Laskar, 2007, 

s.49). 

 Bilden av den rasifierade kroppen har därmed en historia av förtryck baserat på 

föreställningar kring en abnorm sexualitet. Specifikt den rasifierade kvinnokroppen som både 

behövde stå för den primitiva kvinnan och den primitiva Andra beskrevs som speciellt ohämmad. 

Det är här den postkoloniala teorin menar att kolonialismens föreställningar hänger kvar idag och 

både Waring och Quiroz bygger på det här genom att mena att sexualitet får en annan betydelse om 

personen inte är vit. Waring menar exempelvis att karaktärsdrag såsom ömtålig, kvinnlig, vacker 

och dygdig har reserverats för vita kvinnor, medan drag såsom hypersexuell, manipulativ och 

omoralisk har använts för att beskriva svarta kvinnor (Waring, 2013) Emellertid sker det i 

kontaktannonserna, tillskillnad från i sexhandböckerna som användes för att sprida motbilder kring 

samlag mellan vita européer och de Andra, en sexualisering och en efterfrågan kring just det Andra. 

Bara för att den rasifierade kvinnan i kontaktannonserna är åtråvärd betyder det dock inte att de 

problematiska föreställningarna har försvunnit, de lever snarare vidare i en annan form. Det erotiska 

begäret till den ”mörka och kurviga” kvinnan bygger fortfarande på en föreställning kring olikhet. 

Att hon är annorlunda men när det i sexhandböckerna beskrevs som något att hålla sig borta ifrån 

blir det i kontaktannonserna något att söka efter. Det grundas fortfarande i idén kring en primitiv 
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och sexuellt ohämmad kropp, som blir åtrådd på männens villkor och på hennes bekostnad. Det är 

just detta framställande som någon som annorlunda som har legitimerat förtryck och ojämlik 

maktutövning. Att tala om en person som ”någon som inte är som vi” har en kunnat berättiga att en 

inte behandlar denna person som en själv vill bli behandlad. Viktigt att komma ihåg att det inte var 

en slump eller faktiska biologiska skillnader som satte den vita, västerländska och borgerliga 

mannen på toppen av hierarkin. 

 Sammantaget går efterfrågan på mörka eller utländska kvinnor att koppla till postkolonial 

teori och intersektionen mellan kön, ras och sexualitet. På samma sätt som den rasifierade kroppen 

har framställts som hypersexuell har den även påståtts vara aggressiv och farlig på grund av dess 

svaga viljekontroll. Detta kan vara en förklaring till att det är just den rasifierade kvinnan och inte 

mannen som är lockande, männen framställdes ofta som vilda och hotande (Waring, 2013). Som 

nämnt tidigare så både konstituerar diskurser den sociala världen och konstrueras av den. Att 

kontaktannonserna har uttryckt sig på detta sätt betyder att det finns underliggande tankar kring en 

exotisk kvinna och genom att skriva ut det i en annons reproduceras även bilden vidare. 

7. Slutdiskussion 
Den här uppsatsen har undersökt kontaktannonser från nio stycken upplagor av lokaltidningen Mitt 

i Botkyrka. Av de 317 annonser som användes var 210 publicerade av män som sökte kvinnor och 

107 annonser var skrivna av kvinnor som sökte män. Trots att jag endast har undersökt önskemål 

om heterosexuella relationer och gjort jämförelser mellan kvinnorna och männen har jag försökt 

röra mig bort från den könsdiskurs som jag sett i andra studier kring kontaktannonser. Jag har 

jämfört kvinnorna och männens annonser men har inte antytt att deras annorlunda val grundas i en 

binär uppdelning där kvinnornas och männens önskemål grundas i deras könstillhörighet. Istället 

har jag lyft fram strukturer inom ålder, klass och rasifiering för att visa på att det finns annat som 

spelar in.

 Vem är det då som åtrås i kontaktannonserna? Precis som Winther Jörgensen och Phillips 

menar bidrar inte bara diskurser till att forma omforma sociala strukturer utan speglar dem också 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.68) Detta gör att annonserna inte bara reproducerar eller 

ifrågasätter rådande normer utan genom en analys av vad som står skrivet i dem går det även att 

synliggöra dessa strukturer. Kontaktannonserna har sin grund i ett begär att finna en partner som 

matchar ens bild av vad en önskad relation är. Hur en relation ska se ut handlar dock inte om 

personligt tycke utan bygger på en intersektion av sociala strukturer och föreställningar kring vad 

som är godtaget att åtrå. I textanalysen kring ålder framgick det att det fanns ett idealiserande av 
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ungdomen både i männens sökande efter en yngre partner och i männen och kvinnornas sätt att 

beskriva sig själva. Denna idealisering har sina rötter i ålderismen som bygger på en tanke kring 

ålderdomen som ett förfall, både för skönhet och funktionalitet. Att åldras ses inte på som något 

positivt vilket får männen och kvinnorna i annonserna att försöka distansera sig från ålder genom att 

exempelvis inte exakt skriva ut hur gammal en är eller genom att hänvisa till sig själv som ”fräsch” 

och ”ungdomlig”. Ett distanserande och disidentifierande skedde även i frågan kring klass där 

annonsörernas formuleringar gick att analysera utifrån Skeggs tankar kring respektabilitet. Teorin 

kring respektabilitet cirkulerar förvisso kring flera strukturer men det är främst för klasstillhörighet 

som Skeggs använder det. I annonserna valde männen att skriva ut att de levde under ordnade 

förhållanden eller hade en god ekonomi för att framställa sig som åtråvärda, att de hade mer att 

erbjuda än en person med en svårare ekonomisk situation. Att vara respektabel handlar om en 

disidentifikation med arbetarklassen som inte anses ha samma värde pågrund av sin ekonomiska 

situation. Tillsist tog jag upp rasifiering som gick att utläsa när vissa av annonserna specifikt 

frågade efter mörka eller utländska kvinnor. Här menar jag på att denna sexualisering inte bygger på 

personliga preferenser utan på rasistiska föreställningar kring det exotiska och de Andra. 

 Det som åtrås i kontaktannonserna i förhållande till ålder och klass är egenskaper som även 

önskas hos en själv. Ålderismens negativa framställande av åldrande skapar en rädsla för ens egna 

ålder och inte bara för döden utan även ‘förfallet’ av kroppen. En vill inte själv identifiera sig som 

gammal och vill därmed inte heller ha en partner som är gammal. Därmed kommer förfrågningar 

kring att partnern ska ha ”en ungdomlig stil” eller vara ”befriad från gubbighet”. När det kommer 

till hänvisningar till ekonomi i annonserna handlar även det om att distansera sig, men inte från en 

kroppslig funktion utan från en klasstillhörighet. Arbetarklassen har framställts som förorenande 

och farlig, alltså ingenting som en söker hos en partner och en situation som en själv ständigt är 

rädd för att hamna i. Tillskillnad från ålder och klass som handlar om ett distanserande från något 

oönskat handlar rasifieringen om en sexualisering och en åtrå till det annorlunda. Bara för att en här 

strävar mot det annorlunda betyder dock inte att det fortfarande sker en distansering. Kvinnorna 

som männen frågar efter åtrås pågrund av att de ses som annorlunda, denna olikhet måste alltså 

upprätthållas för att lusten ska förbli. I och med detta skapas ett Andra på bekostnad av kvinnorna 

och som diskuterat i analysen har detta djupa rötter i kolonialismens rasism.

 Det som åtrås i annonserna synliggörs alltså främst i vad som inte är åtråvärt, den 

förfallande ålderdomen och den icke-respektabla arbetarklassen. Många av annonserna ger uttryck 

för distans, vilket även är fallet kring de rasifierande annonserna. Här har dock det Andra 

sexualiserats genom distansen och ses istället som någonting spännande och exotiskt. Det som 
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skiljer min uppsats från de undersökningar jag har hittat kring kontaktannonser är mitt fokus på 

klass och ålder. Rasifiering har andra diskuterat, exempelvis då Quiroz och Waring, men då har 

fokuset endast legat på rasism och dess betydelse. Kontaktannonser bär på en rad av föreställningar 

kring vad det är som bygger upp en önskad relation och en god partner. Min uppsats tar dock bara 

upp tre strukturer som kopplas till diskurser kring kön och det finns helt klart mer att avtäcka. En 

vidare forskning i ämnet skulle först och främst vara, som en kan göra alla studier, att bredda 

undersökningen. I annonserna gick det exempelvis även att utläsa tankar kring utseende, hälsa och 

funktionalitet. Ett mer nyanserat resultat skulle även kunna komma fram genom användandet av en 

annan metod, exempelvis genom intervjuer där annonsörerna får berätta om tankarna bakom 

annonsen. Ett annat studieområde med koppling till kontaktannonserna skulle vara att ta upp 

avsaknaden av kvinnor som söker kvinnor då det inte fanns en kategori för detta i Mitt i Botkyrka 

och vad detta säger om bilden av kvinnlig sexualitet. Sedan finns det likaså frågan om hur icke-

binära orienterar sig bland annonser, både fysiska och med appar på nätet, när allting utgår från den 

binära könsordningen. 

 Det som jag alltså förr såg som lite underhållande läsning har i och med den här studien 

visat sig bära på mycket problematik. Kontaktannonserna har fungerat som en spegel till aktuella 

uttryck för ålderism, klassförakt och rasism och med detta sagt finns det helt klart mer att diskutera 

i relation till kontaktannonsernas reproducerande av sociala strukturer.
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