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Abstract 

This bachelor thesis examines how terms of heterosexuality are negotiated within the Swedish reality 

show Gift vid första ögonkastet (Married at first sight), which is presented as a social experiment 

where strangers marry each other and go on to live together for four weeks. The couples are matched 

by four experts (two psychologists, one sexologist and one couple’s counsellor), and their roles as 

professionals and distributors of knowledge are the main focus of this study as it permeates how the 

terms are negotiated by the six participants. By applying queer theories such as the heterosexual 

matrix, performativity and temporality, the terms are identified as monogamy, height difference, 

desire, emotional labour, and equality. These are analysed using the three-dimensional model of 

critical discourse analysis, while also adopting its framework for ideological power to examine how 

the experts use their position to give way for their interpretations of relationships, love and gender.  

 The findings conclude that the programme works within a discourse of gender equality to 

support its own eligibility and does not challenge heterosexual ideals but rather furthers them by 

offering the heteronormative idea of monogamous love as a solution to a supposed increase of 

loneliness.  
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Bakgrund 

Tre män och tre kvinnor har blivit matchade med varandra av de så kallade experterna. De får 

beskedet genom en inbjudan till sitt eget bröllop. Till kameran berättar de om sina förhoppningar och 

rädslor och vi följer deras samtal med vänner och familj. Snart är det dags för det första bröllopet. 

Mannen väntar på kvinnan framför deras anhöriga och hälsar nervöst på de blivande svärföräldrarna. 

Till sist öppnas dörren och kvinnan kliver in och de hälsar på varandra för första gången. Alla skrattar 

när anspänningen släpper och musiken kulminerar när paret har sagt ja till varandra. Därefter följer 

bröllopsfest, bröllopsresa och inflyttning. När de har varit gifta i fyra veckor ska de ge besked om 

huruvida de vill fortsätta vara gifta eller om de vill skilja sig. 

 Så är upplägget för SVTs serie Gift vid första ögonkastet som våren 2019 sände sin femte 

säsong. Det presenteras i första avsnittet som “ett koncentrat av ett vanligt äktenskap”. Programmet 

erbjuder en lösning på dejtingapparnas ytlighet genom att binda deltagarna till varandra. Under 

programmets gång guidas de igenom konflikter och attraktionsbrist av experterna och kameran följer 

dem i vardagen och till fest. Serien är enormt populär och kontroversiell då andelen par som fortsätter 

vara gifta efter programmets slut är försvinnande liten.  

 Jag har valt programmet till min studie på grund av dess popularitet och de olika nivåerna som 

lämpar sig för analys. Till exempel är användandet av experter intressant ur ett maktperspektiv och 

hur dessa används i utbildningssyfte då de agerar både direkt med deltagarna och tittarna genom 

kameran. Detta skiljer sig från hur realityserier vanligtvis fungerar och är därför ett huvudfokus i min 

studie. Själva innehållet är, som så ofta, heteronormativt och jag vill därför se närmare på hur detta 

görs utöver det uppenbara — att tre män och tre kvinnor blivit matchade med varandra.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur heterosexualitetens villkor förhandlas i SVTs realityserie Gift vid första 

ögonkastet (GVFÖ). Ett särskilt fokus kommer att läggas på hur programmets experter uttalar sig då 

de i sin yrkesroll verkar på ett utbildande sätt både gentemot deltagarna och tittarna. Det är dock 

deltagarnas relationer och känslor som driver programmet och därför är utgångspunkten de problem 

som de själva tar upp under seriens gång. Jag har valt att undersöka dessa teman med hjälp av 

queerteoretiska begrepp då detta ger mig möjligheten att synliggöra heterosexualitetens villkor från 

ett konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Mitt syfte är inte att kritisera deltagarna och hur de förhandlar sina begär och sin längtan, utan att 

använda dem som exempel på hur heteronormativa ideal och diskurser påverkar individer och 
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omförhandlas. En mer kritisk blick riktas mot experterna då de innehar en maktposition i och med sin 

yrkesroll. Jag kommer även att lyfta hur SVT, som public service-kanal, har ett särskilt inflytande.  

 

Frågeställningar 

Hur förhandlar deltagare och experter i Gift vid första ögonkastet heterosexualitetens villkor?  

Vilka sanningar om relationer och kärlek förmedlas av experterna?  

Vilka föreställningar om kön manifesteras utifrån den heterosexuella matrisen?  

 

Disposition 

För att redovisa studiens utgångsläge och genom detta skapa ett ramverk för hur analysen kommer 

att genomföras inleder jag med en genomgång av den heterosexuella matrisen, performativitetsteori, 

temporalitet och ideologisk makt. Sedan följer en överblick av tidigare forskning som berör mitt fält, 

däribland reality-tv och synen på kärlek. Jag presenterar sedan mitt material och sen redogör för hur 

jag gått till väga i min behandling av materialet och även en diskussion kring etiska betänkligheter. 

Följande avsnitt handlar om hur jag använt kritisk diskursteori som metod och inkluderar ett kortare 

reflexivt avsnitt om min roll som forskare. Därefter följer analysen som inleds med en diskussion 

kring kontexten för programmet och sedan följer de fem temana: tvåsamhet, längd och begär, 

förhandling, emotionellt arbete och jämställdhet. Jag avslutar ett sammanfattande slutord.  

 

Teori 

Mina teorier kretsar kring definitioner av makt och queerteoretiska begrepp och verktyg som 

synliggör heterosexualitetens villkor. Jag använder heteronormativitet som ett samlingsbegrepp för 

hur vårt samhälle struktureras kring heterosexualiteten som norm och jag kommer med hjälp av 

teorierna nedan att redogöra för hur detta kan gå till. Genom denna förståelse av kön och 

heteronormativitet undersöker jag hur heterosexualitetens villkor förhandlas av experter och 

deltagare. Förhandlingen sker både mellan deltagarna och experterna och illustrerar både ett 

maktförhållande och hur normativa föreställningar återskapas genom vissa diskurser. 

 

Att göra kön och begär 

Inledningsvis vill jag säga något om genusbegreppet för att skapa en förståelse för min ingång till 

studien. Judith Butler ifrågasätter i Gender Trouble (1990/1999) hur genus (gender) har skapats för 

att symbolisera det sociala könet, det som vi socialiseras till, då det osynliggör konstruktionen av det 
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fysiska könet (sex)1 (1990/1999: 10-11). Butler kritiserar även hur feministiska rörelser vilar på denna 

binära könsuppdelning, hur vi genom detta driver en kamp å alla kvinnors vägnar, trots att det finns 

otaliga skillnader kvinnor sinsemellan. Genom att feministisk teori har fokuserat på genus och skapat 

detta som en kategori särskilt från kön, har man kunnat undvika hur kön konstrueras i grunden, kanske 

för att detta skulle problematisera vår syn på kön alltför mycket. Detta är relevant för min studie då 

jag inser begränsningen i att tala om kön som något uppenbart och självklart, men jag gör detta utifrån 

programmets binära förståelseram av kön, vilket Butler även påtalar är nödvändigt för att göra sig 

förståbar och genom det skapa förändring inuti systemet (Butler, 1990/1999: 8-9). Hon menar även 

att det enda sättet att förstå kategoriseringen av kvinnor kanske är genom den heterosexuella matrisen. 

Detta är en förklaringsmodell som är uppbyggd i tre sammanlänkande steg: kön, genus och begär 

(Butler, 1990/1999: 30). Jag kommer använda matrisen som analysverktyg för att tydliggöra hur kön, 

genus och begär tillsammans bildar heterosexualitetens villkor. 

Kön representerar antagandet om den binära, kroppsliga tudelningen av manligt och kvinnligt. 

Det är med andra ord det kön vi tilldelas men Butler frågar sig hur och varför: 

 
Can we refer to a “given” sex or a “given” gender without first inquiring into how sex and/or 

gender is given, through what means? And what is “sex” anyway? Is it natural, anatomical, 

chromosomal, or hormonal, and how is a feminist critic to assess the scientific discourses which 

purport to establish such “facts” for us? […] Is there a history of how the duality of sex was 

established, a genealogy that might expose the binary options as a variable construction? Are 

the ostensibly natural facts of sex discursively produced by various scientific discourses in the 

service of other political and social interests? 

 (Butler, 1990/1999: 10) 

 

Hon anspelar på att kön är en diskursiv konstruktion vars kritierier inte är helt självklara vid närmare 

granskning. Det binära “biologiska” könet (inom citationstecken på grund av dess problematiska 

ansats) tas för att vara en självklarhet inom denna diskurs, utan att ta hänsyn till varken den mångfald 

av kroppar som finns, eller de sociala intressen som gynnas av denna uppdelning. Könandet är med 

andra ord inte något som sker i symbios med naturen utan är en handling som i sin tur är informerad 

av de plats- och tidsbundna föreställningarna om vad kön är (Butler, 1993: 1). Dessa föreställningar 

manifesteras i GVFÖ bland annat genom föreställningar om manliga och kvinnliga kroppar. 

                                                
1 I en svensk kontext uppfattar jag dock att uppdelningen mellan kön och genus inte lika tydlig som på engelska, utan att 
kön fortfarande används där man på engelska skulle säga gender (t.ex. att man säger könsidentitet och inte genusidentitet, 
jämfört med engelskan gender identity). Jag kommer därför att använda både kön och genus på det sättet som jag uppfattar 
faller sig mest självklart i svenskt språkbruk, och med tanke på Butlers resonemang om könets konstruktion genom genus 
tycker jag att detta lämpar sig väl. 
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 Detta leder vidare in på genus, som på bredare front förstås som konstruerat och socialt 

betingat. Enligt den heterosexuella matrisen bygger genus på ett motsatsförhållande, ett uppvisande 

av distinktionen mellan män och kvinnor (Butler, 1990/1999: 29). Att vara kvinna blir då per 

definition avsaknaden av att vara man, och vice versa. Med detta kommer de attribut och beteenden 

som ska vara väsensskilda från varandra. Butlers performativitetsteori (se nedan) visar hur dessa 

egenskaper görs men även hur de förändras, anpassas till och skapar, eller avviker från, de rådande 

normerna. Det är genom dessa motsatser som man motiverar män och kvinnors olikhet och därigenom 

deras kompatibilitet, som tar sig uttryck i begäret. Dessa faktorer blir användbara för att förstå hur 

deltagarna genom en mätning av likhet och olikhet förhandlar förväntningar och attraktion.  

Butler menar att det heterosexuella begäret är avgörande för att kunna legitimera 

könsbinariteten. På det sättet sker dessa tre faktorer samtidigt, och är helt beroende av varandra för 

att kunna upprätthålla både idéer om sexualitet och om kön/genus (Butler, 1990/1999: 30). Det är 

alltså avgörande att samtliga kriterier uppfylls för att göra sig begriplig i vår värld, och det är därför 

inte möjligt att helt särskilja kön från heterosexualitet. Med andra ord är heterosexualitet inte ett givet 

resultat av genus och genus är inte ett givet resultat av kön, utan det kan lika gärna vara tvärtom. Och 

så fortsätter det i en oändlig dialog där gränserna ständigt omförhandlas men aldrig suddas ut.  

För att förstå hur detta görs i praktiken använder jag mig av Butlers performativitetsteori i 

Bodies that matter (1993) som handlar om de upprepade handlingarna som vi förväntas utföra i 

enlighet med vår könsidentitet. Dessa handlingar är ofta så normaliserade att de sker per automatik, 

och ses därigenom som naturgivna. Detta är både ett skapande och ett återskapande av de handlingar 

som redan finns att tillgå. Butler poängterar att utförandet av dessa handlingar inte handlar om ett 

iklädande av en roll som vi aktivt kan välja, utan det vi väljer är hela tiden påverkat av de alternativ 

som erbjuds i form av normer. Eftersom dessa normer är konstruerade är återskapandet av dem en 

konstant förhandling och på det viset är normerna i ständig rörelse. Detta menar Butler är på grund 

av att det är omöjligt att ständigt vara i synk med idealen, och att det är den obenägenheten som slår 

tillbaka mot normernas hårt reglerade ordning (Butler, 1993: 2). Det är även viktigt att understryka 

att ett konstruktivistiskt perspektiv inte förringar de levda erfarenheter eller de faktiska konsekvenser 

kön har. Att något är en konstruktion gör med andra ord inte en företeelse mindre verklig (s. xi). 

 

Temporalitetsvillkoret 

En av heterosexualitetens villkorande faktorer kan vi benämna som temporalitet. Begreppet används 

inom queerteoretisk forskning för att benämna tid som straight/linjär eller queer, t.ex. av Jack 

Halberstam, och syftar till hur ett liv bör levas tidmässigt. Queerhet blir genom detta något som inte 

enbart handlar om sexualitet utan om hur man ordnar sitt liv; att gå emot de institutionaliserade 

normerna som reglerar bland annat reproduktion (Halberstam, 2005: 1). Heteronormativitet kan 
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därigenom ytterligare förstås genom hur livet organiseras efter föreställningar om vad som är naturligt 

och normalt. 

 Elizabeth Freemans begrepp krononormativitet (chrononormativity), som hon skriver om i 

boken Time binds: Queer Temporalities, Queer Histories (2010), blir här användbart. Begreppet 

handlar om hur individer förväntas ordna sina liv på ett sätt som maximerar produktivitet. Detta rör 

både hur man ska ordna sitt privatliv med kärlekspartner, äktenskap, hem och barn, och sitt karriärsliv 

med heltidsjobb, sparande och pension. Detta ska ske inom vissa tidsramar för att vara socialt 

accepterat. Till exempel förväntas man efter en tid tillsammans med sin partner flytta ihop och 

därefter gifta sig, och man ska inte skaffa barn för tidigt eller för sent. Det räcker med andra ord inte 

att nå dessa milstolpar för att ha ett framgångsrikt liv, utan det ska även ske i rätt ordning och vid rätt 

ålder. Krononormativitet genomsyrar på det sättet heteronormativitetens många lager, och fångar 

även upp tvåsamhets- och reproduktionsnormer.  

 Genom dessa begrepp skapar jag ett ramverk för programmets existens genom att äktenskapet 

– den heterosexuella monogamins högborg – presenteras som lösning på en samhällelig 

ensamhetskris.  

 

Makt genom förnuftets position  

För att förstå experternas roll och inverkan använder jag mig av Norman Faircloughs beskrivning av 

makt som återfinns i boken Language and Power (1989/2001). Fairclough är en av grundarna av 

kritisk diskursanalys, som jag även kommer att använda som metod.  

 Fairclough talar om föregivna antaganden som ideologier, som i sin tur kan länkas till makt. 

Ett exempel är hur en person i sin yrkesroll ger råd till en klient och att klienten utan tvekan följer 

detta råd. Detta bygger på ett antagande om att en professionell person sitter på kunskap som är sann 

och riktig (s. 2). Fairclough kallar detta för ideologisk makt: att kunna utöva sina praktiker på ett sätt 

som antas vara sunt förnuft och universella sanningar. Detta utövas genom diskurser, ofta genom 

institutioner, som i sig har makt men som oftast verkar genom anställda, t.ex. läkare och lärare. Dessa 

individer innehar inte den sortens makt som staten har, men de vidarebefordrar dess antaganden om 

världen av “ideologiska” anledningar (s. 27). Med ideologi menas här det man tror sig vara sant och 

viktigt att förmedla. Ofta sker denna typ av maktutövning genom ett samtycke, ett förtroende som 

ges baserat på det vi redan tror är sant (s. 30). Detta är anledningen till att jag valt just denna maktteori, 

då den dels fokuserar på det diskursiva (även fast det självklart inte är den enda typen av maktuttryck) 

och dels relationen mellan “expert” och mottagare, som i GVFÖ sker på grund av att deltagarna 

frivilligt anmält sig.  

 Den sociala position vi innehar i egenskap av vår roll som t.ex. expert eller deltagare 

bestämmer vårt spelutrymme. Detta kallar Fairclough för subjektposition. Därigenom bestämmer vad 
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man gör vad man är, men vad man är dikterar också vad man får göra. Genom att anta dessa positioner 

och hålla sig inom dess ramar upprätthåller man den sociala strukturen. Men genom att vara just ett 

subjekt, istället för bara en roll, besitter man komplexiteten att både vara en passiv mottagare och 

aktiv i handlingen. Man kan genom detta reproducera diskurser med variationer och förskjutningar 

vilket Fairclough menar (inte helt olikt Butler) utgör förändringspotentialen. Att diskurser och roller 

förändras innebär dock inte per automatik att ett maktskifte kommer att inträffa. För att makt ska 

behålla sin position måste den nämligen utvecklas och förnyas (s. 31-33). En anpassning till rådande 

diskurser kan med andra ord vara ett sätt för maktinnehavarna att behålla till legitimitet och tillgång 

till samhällets förtroende, snarare än att skapa reell förändring. Jag använder mig av detta synsätt för 

att se närmare på hur t.ex. genusmedvetna diskurser används av experterna.  

 

Med dessa teoretiska ingångar närmar jag mig mitt material med ett konstruktivistiskt och 

maktkritiskt perspektiv, som lämpar sig väl för att undersöka hur makt både görs genom diskursiv 

handling och existerar som norm.  

 

Tidigare forskning 

Jag fann inspiration i Lara McKenzie & Laura Dales (2017) artikel om programmets australiensiska 

motsvarighet då de delvis fokuserar på experternas roll och hur de framställs t.ex. i introduktionen av 

dem, nämligen genom att visa dem i sina ”rätta element” på jobbet iklädda vita rockar eller läsandes 

en tjock bok. Dessa symboler kan tolkas som ett sätt att visa på den kunskap experterna besitter och 

ge dem legitimitet. McKenzie & Dales för sedan en diskussion kring hur hoppet dels läggs på 

vetenskapen, genom experterna, och dels på ödet eller kärlekens magi. Detta är på ett sätt paradoxalt, 

då den binära uppdelningen vetenskap/magi utmanas. Kärlek framställs som förvisso vetenskapligt 

förutsägbart men sen frånsäger sig experterna ansvaret när paren väl är tillsammans. På detta sätt görs 

både vetenskapen och kärleken till något som ligger utanför både deltagarnas och experternas 

kontroll. Här finns det dock skillnader i experternas roll i den svenska versionen i jämförelse med den 

australienska. McKenzie & Dales poängterar att efter matchningen är gjord står paren ensamma utan 

ytterligare inblandning av experterna, medan deltagarna i den svenska versionen ges möjlighet att be 

experterna om hjälp och på så sätt utforska förhållandets fulla potential utifrån experternas perspektiv. 

Detta väcker tankar kring hur de vetenskapliga matchningarna ges legitimitet i och med att det betonas 

att om deltagarna tar ansvar för sina relationer kan kärlek uppstå. Vetenskapens roll i detta är 

intressant då det, som McKenzie & Dales påpekar, delvis går emot en vedertagen diskurs om kärlek 

som något oförutsägbart. Mer om detta längre ned. 

 Användandet av experterna kan kopplas till det Brenda R. Weber (2009) kallar för makeover-

tv, vilken är en egen gren inom realitygenren. Denna gren karaktäriseras bland annat av de idealbilder 
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som målas upp i form av före- och efterbilder på främst kroppar och hem. Hon menar att programmen 

kretsar kring idén om en inre kärna i människan som längtar efter att få blomma ut, att gå från det 

som skaver och inte passar in, till att i självförverkligandets tecken landa i sanningen om sig själv och 

sitt liv. Deltagarna får hjälp av att experter av olika slag synar och åtgärdar den felande länken. Detta 

benämner Weber som salvation through submission eftersom det är genom att hänge sig denna 

process som man blir räddad undan sina tidigare misslyckanden (s. 6). I analysdelen kommer jag gå 

närmare in på hur GVFÖ skulle kunna ses som makeover-tv. 

 Om reality-tv har det skrivits mycket ur ett feministiskt perspektiv då genren är kvinnligt 

kodad i och med dess fokus på hem, självutveckling och relationer. Som Beverly Skeggs och Helen 

Wood (2008) påpekar i sin artikel om kvinnliga reality-tvkonsumenter är det utsuddandet av gränsen 

mellan privat och offentligt som delvis legat till grund för kritiken mot genren. Det ligger i 

dokusåpans natur att ge sken av att vara äkta, något som även poängteras i GVFÖ redan i första 

avsnittet. Då ligger vardagslivet nära till hands, vilket Skeggs & Woods menar skapar påtagliga 

empatikänslor hos (den kvinnliga) publiken som både känner igen sig i det som utspelar sig och tar 

ställning utifrån sin egna moraliska kompass. De menar att reality-tv är en förlängning av det 

kvinnliga känsloarbetet som ofta präglar mänskliga relationer. I och med reality-tvs låga kulturella 

värde finns det hos publiken en vilja att visa ett visst mått av avståndstagande och en underton av 

skam i att man tittar på dessa “sorgliga” kvinnor.  

 

Synen på äktenskap har förändrats någorlunda drastiskt det senaste seklet, något som Catrine 

Andersson redovisar i sin doktorsavhandling Hundra år av tvåsamhet (2011), om statliga utredningar 

av äktenskapsfrågan. Från att ha varit en mycket traditionell och religiös institution i början av 1900-

talet, där kvinnan omyndigförklarades, till att det 2009 infördes könsneutral lagstiftning och fokus nu 

läggs på jämlik kärlek och familjebildande, snarare än ett kontrakt mellan två parter. Andersson 

påpekar dock att det som kvarstår, trots att kravet på heterosexualitet bortfallit, är den 

heteronormativa idén om tvåsamhet och kärleksrelationen som särskild från alla andra relationer. Hon 

menar att det är som att äktenskapet ska skydda oss från en fruktad relationsanarki (s.175). Som jag 

tolkar henne ser samhället ett problem i att låta relationer vara flytande, oreglerade och jämbördiga. 

Äktenskapet är till för att reglera detta hot. I vårt sekulära samhälle är det dock inte religionen vi styrs 

av, utan ett äktenskaps- och kärleksideal som inte minst byggs upp i kultur och media, något som 

Elizabeth Freeman skrivit om i The Wedding Complex (2002). GVFÖ är en del av denna kulturkanon 

av bröllopsskildringar som bygger på en dröm om den perfekta partnern och i förlängningen det 

perfekta livet.  

 Eva Illouz visar i Därför gör kärlek ont (2014) hur vetenskapliga förklaringar av kärleken de 

senaste hundra åren delvis har avmystifierat kärleken genom att till exempel tala om hur hormonerna 
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i hjärnan reagerar vid förälskelse. Även synen på kärleksrelationer har skiftat från smärtans och 

självuppoffringens självklarhet till ett ideal som förespråkar självständighet och komplettering av 

varandras personligheter. Detta med hjälp av psykologins förklaringsmodeller som menar att 

barndomens relationsmönster går igen i vuxen ålder, och för att ta sig ur denna spiral krävs 

självrannsakan, som leder till medvetenhet av sina egna behov och därigenom kan man välja en 

partner som passar en (s. 226-228). Att GVFÖ använt sig just av psykologer för att ta fram sina par 

är, med tanke på psykologins och vetenskapens inflytande, alltså inte särskilt förvånande.  

 

Material 

Jag har använt mig av den femte säsongen av GVFÖ som sändes i SVT1 våren 2019 och som finns 

tillgänglig på SVT Play till oktober 2019. Mitt kritikfokus ligger på experterna medan deltagarna får 

agera exempel på hur heterosexualitetens villkor kan uttryckas. Jag har därför valt att presentera både 

experterna och deltagarna. Jag vill dock betona att även fast det deltagarna säger och gör får inflytande 

genom att det visas på en stor plattform, har experterna desto större inflytande i och med att deras roll 

är att tolka situationer och förklara för tittarna. Användandet av deltagarna är, på grund av dess 

agerande som privatpersoner, mer etiskt tveksamt då de inte har samtyckt till deltagandet i denna 

studie. Jag har dock gjort avvägningen att inte anonymisera deltagarna då de medverkat i ett 

rikstäckande tv-program och det därför är lätt att ta reda på vilka deltagarna är. Jag har även gjort 

detta val på grund av att vissa identitetsmarkörer är relevanta för min studie, speciellt kön och ålder. 

Jag har dock varit noggrann med att mitt fokus till syvende och sist ska ligga på experterna, även fast 

utsagor från deltagarna varit nödvändiga att ha med på grund av de teman jag valt ut. Jag inser också 

att produktionen spelar en stor roll i hur deltagarna framställs och det är snarare GVFÖs maskineri 

som jag vill komma åt än de enskilda individerna. Jag har därför valt att enbart skriva ut deras förnamn 

och ålder. Detta är också hur de presenteras i programmet.  

Experterna består av fyra personer. En parterapeut, Satu Hirsch Fjellstedt, en sexolog, Linn 

Heed, och två psykologer, Fredric Bohm och Sandra Lindström, där Fredric har inriktningen 

”konflikthantering” och Sandra ”genus”. Detta kommuniceras till tittaren genom att det står under 

deras namn efter ”leg. psykolog” när det talar till kameran.  

 Deltagarna består av sex personer. Miha, 27 år som gifter sig med Niclas, 31 år. Jannica, 29 

år som gifter sig med Magnus 31 år. Malin, 49 år som gifter sig med Daniel, 50 år. Hur dessa 

matchningar har gått till rent konkret får vi inte reda på utöver att de gör en noggrann 

bakgrundskontroll, psykologiska tester och att de “testar och mäter människor”.  

 

Då säsongen (åtta 45-minuteravsnitt) är ett för stort material att analysera i sin helhet har jag valt att 

fokusera på olika teman som jag anser relevanta för mitt syfte och letat i materialet efter dessa. Jag 
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kommer även att jämföra vissa övergripande aspekter med tidigare säsonger. Mitt arbete ska alltså 

inte tolkas som en uttömmande analys utan jag har gjort ett urval baserat på min egen uppfattning om 

ämnen och situationer som berör mitt syfte. Jag har dock varit noga med att välja teman som är 

betonade i programmet, bland annat genom att se på de titlarna som varje avsnitt har på SVT Play, 

vilket tillsammans med en kort sammanfattning ger ledtrådar till vad avsnittet kommer att kretsa 

kring. T.ex. är titeln på denna uppsats (Sökes: lång man, liten kvinna) också titeln på första avsnittet. 

Jag noterade tidsmarkören i programmet och skrev en kort anteckning varje gång experterna 

gav relationsråd eller problembeskrivning, deltagarna pratade om önskemål och attraktion, någon 

beskrev en deltagare eller uttryckte tankar om kön eller temporalitet. 

Detta var användbart då jag till exempel upptäckte att varken deltagarna eller experterna 

uttalat sig särskilt mycket om hur ett liv bör levas tidsmässigt, även om det förekommit ett par gånger 

i form av att ett av paren har en gemensam önskan om att bli unga föräldrar. Detta är på ett sätt 

intressant eftersom hela programmet ju bygger på en idé om att äktenskapet skapar mening och 

struktur i livet. Jag har därför valt att inte ha temporalitetsbegreppet som huvudtema i analysen, utan 

använda det mer för att beskriva kontexten för programmet inom ramarna för tvåsamhet och 

heteronormativa ideal. Jag upptäckte även att makt och jämställdhet togs upp av både experter och 

deltagare på ett sätt som jag själv inte reflekterat över tidigare. Jag insåg därmed att jag behövde 

skapa nya teman utifrån den data jag tagit fram och sorterade in mina anteckningar i åtta nya 

kategorier. Däribland generella relationssanningar från experterna och tankar om kön, vilket 

sammanlänkas med kategorierna jämställdhet och ansvar. Tillsammans bildar dessa ett brett underlag 

för min analys där experternas påståenden och heterosexualitetens villkor löper som en röd tråd 

genom materialet. I slutändan kan mina teman sammanfattas i: tvåsamhet, längd och begär, 

förhandling, emotionellt arbete och jämställdhet. Hur jag har hanterat dessa teman i analysen redogör 

jag för i metodavsnittet nedan. 

 

Metod 

Jag utförde min analys enligt den tredimensionella modellen som är skapad av Fairclough, en av 

grundarna till kritisk diskursanalys (CDA). Anledning till att jag valt att göra en diskursanalys snarare 

än t.ex. en textanalys är att enligt Fairclough (1989/2001) är text enbart en produkt, ett resultat, medan 

diskurs är hela processen av social interaktion som leder fram till texten. Detta inrymmer 

produktionsprocessen av texten och tolkningsprocessen. Textanalys är alltså bara en beståndsdel av 

diskursanalys, vilket inkluderar analys av de två andra processerna (s. 20). En transkribering av 

materialet förekommer textanalysen och det är viktigt att ha i åtanke att man redan på detta stadium 

har påbörjat en tolkning. Fairclough varnar för att se på text som ett stillastående objekt som kan 

beskrivas utan tolkning då detta har positivistiska förtecken (s. 22). Han menar att i processen av att 
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välja och välja bort vad man har med och vad man lägger vikt vid i transkriberingen lägger man i sina 

egna värderingar och detta påverkas av det han kallar för “member’s resources” (s. 20). Detta är vad 

varje individ använder sig av för att skapa och tolka text och består bland annat av tidigare 

erfarenheter, språkkunnighet, antaganden och sociala förutsättningar. En reflektion kring detta finnes 

i reflexivitetavsnittet. 

 

Nedan följer en beskrivning av hur jag tolkar och använder den tredimensionella modellen med hjälp 

av Fairclough (1989/2001) och även Jörgensen & Phillips (2002) tolkning av CDA. 

Utgångspunkten är textanalys, vilket kan förstås som en beskrivning med fokus på språket i 

sig. Detta innefattar även bildspråket. Här kommer jag att fokusera på bland annat transitivitet och 

modalitet. Transitivitet är ett verktyg för att se hur händelser är kopplade eller ej till subjekt och 

objekt. Genom att se på vart man lägger fokus kan man få syn på vilka ideologiska konsekvenser 

texten får. Jörgensen & Phillips (2002: s. 83) ger exemplet “Flertalet sjuksköterskor har blivit 

uppsagda från sjukhuset.” I denna mening läggs fokus på sjuksköterskorna utan att nämna vem som 

har sagt upp dem. Uppsägningarna framstår därmed som ett slags naturfenomen utan verkställande 

agent. Transitivitet har visat sig användbart i analysen av hur experterna talar om genusrelaterad 

problematik genom att det tydliggör vem som syns i språket.  

 Modalitet har jag använt för att mäta självsäkerheten och objektivitetsanspråket på den som 

talar. Genom att använda ord som “jag tror” eller “kanske” (låg modalitet) utstrålar man inte samma 

övertygelse som om man säger “såhär är det” (hög modalitet). Detta kan också uttryckas i tonfall eller 

om man lägger till en viss tvekan efter en mening (Jörgenson & Phillips, 2002: 83-84.). Detta är 

särskilt intressant för mig i min granskning av experternas uttalanden, om de utöver sin yrkestitel 

lägger fram sina tolkningar som fakta med hög modalitet eller inte.  

I textanalysen ingår även att se på relationerna, vem som sätter agendan och tar plats, 

metaforer, ordval och grammatik (örgenson & Phillips, 2002: 83). Jag har dock främst använt mig av 

verktygen ovan men även platstagande och ordval har varit relevant. 

 Följer gör den diskursiva praktiken, vilket är en tolkning av texten. Här tas även 

produktionsprocessen med i beräkningen, vilken inkluderar både avsändare och mottagare. Nyttiga 

frågor att ställa kan vara kring vilka diskurser som görs gällande och i vilket sammanhang texten 

skapas (Fairclough, 1989/2001: 21). Detta handlar både om genre, den intertextuella kontexten och 

hur diskurser deltar i konstruerandet av identitet, relationer och kunskap (Jörgensen & Phillips, 2002: 

67). Detta använder jag för att sätta in GVFÖ i en kontext redan i början av analysen. Sedan använder 

jag mig av detta genom att identifiera vilka diskurser experter såväl som deltagare använder sig av då 

detta skapar en förståelse för att föreställningar och påstådda sanningar existerar i en samhällelig 

kontext. 
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 Detta leder in på den sociala praktiken, som ger förklaringar och en analys av vad texten har 

för social inverkan och konsekvenser. Här analyseras de ideologiska effekterna, alltså hur de 

diskursiva praktikerna bidrar till upprätthållandet av ojämna maktbalanser mellan olika grupper 

(Jörgensen & Phillips, 2002: 63). För att göra detta använder jag mina teoretiska verktyg eftersom 

det inte räcker med bara med CDA för att förstå konsekvenserna av diskurser (s. 68). Relevanta frågor 

kan vara huruvida den diskursiva praktiken reproducerar vedertagna sanningar eller om den utmanar 

maktförhållanden i samhället. Detta använder jag både för att granska experternas och deltagarnas 

positioner gentemot varandra, då det finns en inneboende maktobalans i denna relation, och för att se 

på huruvida de övergripande budskapen som programmet förmedlar gentemot publiken upprätthåller 

eller utmanar förtryckande normer. 

 

Sammanfattningsvis utgår CDA från premissen att text både skapas och tolkas genom diskursiva 

praktiker med syftet att undersöka hur diskurser både påverkar och påverkas av den kontext den 

befinner sig i. CDA utger sig inte för att vara neutral och objektiv, utan är till för att synliggöra hur 

diskursiva praktiker skapar och upprätthåller maktstrukturer och förtryck (Jörgensen & Phillips, 

2002: 64). Detta gör att metoden lämpar sig väl för analyser av en feministisk natur, då feministisk 

forskning har en lång historia av att ifrågasätta värdet i den positivistiska synen på objektivitet. Lazar 

(2007) skriver i sin artikel om feministisk CDA att man genom att utgå från att man som forskare är 

objektiv förhindrar reflektion kring den egna positionen och detta kan påverka studien på en rad 

negativa sätt, t.ex. att man letar efter vissa svar utan att redovisa detta. Att göra anspråk på objektivitet 

betyder alltså inte att detta sker i praktiken. 

 Jag tolkar CDA som ett verktyg för att se hur en diskurs dels är en produkt av kontexten den 

skapas i, men också hur den har möjlighet att påverka de sociala omständigheterna den verkar i. Det 

är därför intressant att se på hur personer (experter och deltagare i detta fall) förmedlar ett budskap; 

om man använder sig av diskurser som upprätthåller eller utmanar de sociala praktikerna. 

 

Reflexivitet  

Apropå det Fairclough benämner som member’s resources föreslår Hesse-Biber (2007: 131) en rad 

frågor att ställa sig själv för att få syn på sin egen ståndpunkt gentemot fältet man studerar. Frågorna 

rör vilka antaganden man som forskare tar med sig in i arbetet, hur dessa påverkar frågeställningarna 

och undersökningsformen. Att någonsin uppnå objektivitet upplever jag dock inte vara möjligt, men 

därav är det desto viktigare att begrunda sin position, både för sig själv och för läsaren. Detta genom 

att fundera över sin egen ingång i studien. Vilka fördomar och föreställningar tar jag med mig in och 

hur kan dessa påverka resultatet? 
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 Jag landar i att denna studie reflekterar min position i världen. Jag utgår ifrån teman rörande 

heteronormativitet och genusproblematik, frågor som berör mig i vardagen och som ligger mig nära 

till hands att ifrågasätta. Detta ser jag dock som en tillgång då syftet är att synliggöra antaganden som 

ofta tas för sanningar. Det är snarare det jag lämnar utanför min analys som oroar mig, t.ex. frågor 

angående den överväldigande vitheten i programmet eller hur klass påverkar valet av deltagare. Min 

egen position påverkar både mitt val av och min ingång till materialet på så sätt att jag riskerar att 

osynliggöra hur andra maktordningar intersekterar programmet. Samtidigt vill jag poängtera att det 

av avgränsningsskäl är omöjligt att ta hänsyn till alla maktordningar samtidigt i en studie av denna 

storlek, och att detta bara är ett perspektiv av många möjliga på GVFÖ.  

 

Jag vill också adressera min egen ingång med hjälp av Rita Felskis bok The limits of critique (2015). 

Den är skriven utifrån ett litterärvetenskapligt perspektiv men refererar även till feministiska och 

queerteoretiska tänkare och uppmuntrar till att i tolkningar frångå det väletablerade 

misstänkliggörandet av text och utforska möjligheterna som finns i texten istället. Hon förkastar inte 

det politiskt viktiga i kritik men påminner om att det i konst och kultur finns många bottnar, och att 

det måste finnas andra sätt än kritik att ta sig an en text. I detta återfinner jag mina egna tankar om 

vad det innebär att som feminist och genusvetenskapsstudent finna genuin njutning i det jag även kan 

se bristerna i. En av anledningarna till att jag över huvud taget valt att analysera GVFÖ är för att jag 

har ett genuint intresse som inte bara bygger på en vilja att exponera eller kritisera. Jag slits mellan 

att problematisera och att ryckas med, att himla med ögonen och att hoppas att de ändå i slutändan 

ska välja varandra. Att jag lever så nära mitt material vill jag göra till en fördel snarare än en risk. Jag 

kan använda den affektiva kunskapen jag har som gör minnet snabbt och ivrigt till att göra analyser 

som inte enbart bygger på kritik utan en känsla av förståelse för normativitetens komplexitet och 

dramaturgins lustfylldhet. Felski menar att det finns en risk för att det kritiska ställningstagandet 

passerar utan reflektion av den egna utgångspunkten, och att man därmed stänger dörren för andra 

tolkningar (s. 21). Jag ser detta som en aspekt av den reflexivitet som jag ämnar ägna mig åt, och 

något jag har i åtanke under arbetet med materialet genom att inte ignorera mina ibland konflikterande 

känslor utan låta dem informera och berika ingången till texten. För mig finns det ingen motsättning 

i att kritisera det man gillar — det kan snarare vara en kärleksförklaring. 

 

Analys 

Innan jag går in på analysens olika teman vill jag ge en kontext för av hur programmet fungerar som 

koncept med temporalitet som ramverk. 

 Enligt såväl Michel Foucault (2008) som Elizabeth Freeman (2010) finns det sätt på vilka 

våra kroppar är reglerade för att uppnå maximal produktivitet i samhället. Foucault menar att det på 
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1700-talet skedde ett skifte i synen på folket; från att ha sett dem som undersåtar till övermakten, till 

att maktinnehavarna behövt hantera individer och deras liv och kroppar på en annan nivå än den 

juridiska. Han menar att det är i och med detta som könet kom att bli av större betydelse då det är 

genom sexualiteten man kan kontrollera folket, både moraliskt och reproduktivt. Detta görs genom 

både disciplinering av individer, t.ex. utbildning, och reglering av t.ex. befolkningsmängd genom 

ekonomiska och politiska handlingar (s. 214-217). Det finns alltså ett maskineri som knuffar oss i 

“rätt” riktning i livet. Freeman i sin tur menar att dessa kontroller även är strikt beroende av tid, just 

för (re)produktionens skull. Fyra av de sex deltagarna i denna säsongen av GVFÖ är mellan åldrarna 

27-31 (alla matchade med varandra), och två av deltagarna är runt 50 år gamla. Enligt en 

undersökning från SCB (2013) är medelåldern för förstagångsföräldrar 29 år för kvinnor och 31,5 år 

för män; två av de tre paren är alltså i en ålder som det skulle anses normalt att skaffa barn i. De äldre 

deltagarna har redan vuxna barn och det ena yngre paret nämner inte barn som en faktor, men det 

andra yngre paret ger uttryck för att de båda har burit på en önskan om att bli unga föräldrar: 
 

Niclas: Jag har alltid velat ha barn så länge jag kan minnas. Och jag har alltid föreställt mig att 

jag ska bli en ung pappa. Jag tycker väldigt mycket om barn, att vara med barn och så.  

Miha: När jag var 18 så var jag såhär “jamen jag ska nog ha mitt första barn när jag är 25” 

såhär lagom. Sen när jag närmade mig 25 så tänkte jag “vi säger 28 istället”. Och nu när 

jag snart fyller 28 så är det såhär “okej, jag tror jag ska vara glad om jag får barn innan jag 

är 30”.  

 

Speciellt Mihas resonemang illustrerar tydligt hur vi föreställer oss att livet ska se ut vid vissa 

tidpunkter, som att dessa åldrar innehar en specifik betydelse. Med hjälp av Freemans 

krononormativitetsbegrepp kan vi förstå att dessa typer av målbilder bygger på normer som 

idealiserar att skaffa barn i “rätt” ålder. Det blir även tydligt att det inte enbart handlar om att skaffa 

barn — för en person som kan bli gravid är det ju inte omöjligt att skaffa barn på egen hand — utan 

att det även handlar om vem man skaffar barn med. Det finns alltså en komponent av att man ska 

göra saker på rätt sätt, i rätt ordning.  

 Att de flesta av deltagarna, både i denna säsong och tidigare, är i en ålder där de börjar känna 

att det är dags att bilda familj är en förutsättning för att programmet ska bli begripligt. Det finns dock 

en paradox i att genom att gå med på ett arrangerat äktenskap går de emot den nutida synen på 

familjebildning, där man förväntas ha levt tillsammans med sin partner under en längre tid innan 

relationen kulminerar i giftermål. Så för att nå fram till sitt mål — att hitta en långvarig kärlekspartner 

och på det viset bli accepterade i samhället — är de villiga att göra det på ett okonventionellt sätt 

som, i alla fall tillfälligt, går mer emot normen än att vara singel. Förhoppningen är alltså att vinsten 

ska vara större än detta normbrott. I min tolkning är det också en behållning för tittaren, som kanske 
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aldrig skulle kunna tänka sig att vara med i programmet, men som förmodligen kan relatera till den 

längtan som deltagarna uttrycker för att hitta en livspartner. Enligt Faircloughs resonemang om hur 

vi i ett informationssamhälle samtycker till att dela mer och mer information om oss själva för att alla 

andra också gör det, kan man ponera att det utlämnande formatet inte är lika kontroversiellt som det 

hade varit för ett antal år sedan (1989/2001: 30). Deltagarna sticker alltså inte ut alltför mycket trots 

att de bjuder in oss i deras hem och känslor. 

Med andra ord fungerar programidén på grund av att den erbjuder en lösning på det ensamma 

singelskapet – en väg in i parvärldens värme. Reality-tv och äkthet rimmar ofta illa, men tack vare 

användandet av experter med tunga yrkestitlar och att programmet produceras av och sänds på SVT, 

har GVFÖ en seriositet över sig som förstärks av äktenskapets bindande kraft. Enligt Faircloughs 

(1989/2001) tredimensionella modell är både avsändare och mottagare relevant för analys av den 

diskursiva praktiken då det påverkar inflytandet av texten i samhället. SVT som avsändare negerar 

nog inte helt den låga status som realityserier generellt har (Woods & Skeggs, 2008), speciellt inte 

eftersom fokus fortfarande ligger på kärlek och relationer – sådant som förknippas med kvinnliga 

intressen – men det går samtidigt inte att förneka att programmet får en enorm spridning genom SVT. 

Avsändaren blir i detta fall, en legitimering och uppdatering av en bespottad genre. Vem mottagaren 

faktiskt är ligger utanför syftet för denna studie men i och med tillgängligheten av SVT Play är alla 

som befinner sig i Sverige och har en internetuppkoppling potentiella mottagare.  

Jag menar att GVFÖ utöver att vara en realityserie hör hemma i det Weber (2009) benämner 

som makeover-tv. Dejtinggprogram har vid första åsyn inte en uppenbar plats i makeovergenren, men 

i GVFÖ finns det flera gemensamma nämnare. Dels i hur singelskapet framställs som ett problem 

som ska åtgärdas med hjälp av experter; något som deltagarna misslyckats med att göra själva. Det 

finns också ett före och efter. I sista avsnittet ges deltagarna chansen att berätta hur processen har 

påverkat dem. Oavsett om de har valt att fortsätta vara gifta eller inte finns det ofta ett skimmer av 

ökad visdom och självkännedom som ger en deskriptiv bild av att livet ändå är bättre nu än vad det 

var innan. Programmet får alltså ett lyckligt slut oavsett utgång genom deltagarnas 

självförverkligande insikter.  

Vidare kommer jag att se på hur programmet görs genom heteronormativa 

förhandlingsprocesser rörande tvåsamhet, begär, emotionellt arbete och jämställdhet. 

 

En tvåsamhetslösning 

Flera gånger under säsongen erbjuds programmet som en del av en lösning av experterna på en 

tvåsamhet i kris. Slutordet summerar både synen på problemet och på lösningen:  
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Fredric (leg. psykolog - konflikthantering): Det klart att när vi sitter med tre ja så är det ju 

jätteroligt därför att vi visar väldigt tydligt att den här utvecklingen som går emot att vi blir 

mer och mer ensamma i samhället, vi får svårare och svårare att hitta en partner som vi kan 

lita på och må bra tillsammans med, den går att vända. Det finns en väg som leder i en 

annan riktning, mot mer kärlek. 

 

Samtliga deltagare har alltså, för första gången i programmets historia, valt att fortsätta att vara gifta 

vid beslutsdagen fyra veckor efter bröllopet. Till tonerna av Beyoncés Halo och ett montage av de tre 

parens firande av beslutet förkunnar Fredric att detta visar att utvecklingen av ensamhet och 

svårigheten att hitta en bra partner går att ändra. Detta görs med hög modalitet genom att använda det 

förstärkande ordet “väldigt” och genom att tala i generella termer om att denna utveckling definitivt 

finns. Bilden förstärks av musiken och montaget som avslutas med att ett av paren går hand i hand, 

om inte mot solnedgången, så åtminstone mot ”en sommar tillsammans”. Genom att säga “det finns 

en väg som leder i en annan riktning, mot mer kärlek” indikerar Fredric att formeln för programmet 

varit framgångsrikt i att ändra en, i hans syn, dålig utveckling.  

 Diskursen kring en destruktiv utveckling återfinns även hos psykologen Sandra som i första 

avsnittet säger: “Vi tränar oss egentligen i de här apparna på att se människor som varor, och se 

människor som mest bara yta och utseende, snarare än att faktiskt se på dem som människor.” 

 Budskapet som tittaren får är alltså att vi går mot en utveckling som är mer ensam och 

objektifierande, men att programmets metoder bidrar till att vända den utvecklingen. Detta trots att 

de allra flesta av paren under seriens historia aldrig utvecklar en långvarig relation2, vilket ju är deras 

mål. På det sättet kan man fråga sig om detta verkligen är ett framgångsrecept. Idén om dejtingappars 

skadlighet styrks av t.ex. Zygmunt Bauman (2003) som benämner fenomenet som liquid love. 

Begreppet syftar på att de nya teknikernas lättillgänglighet utgör ett hot mot livslånga 

kärleksrelationer och gör användaren mer benägen att återvända till “marknaden”. Här återfinns alltså 

liknelsen av människan som en vara. Med andra ord finns det en utbredd diskurs kring denna 

teknologiskt styrda utveckling som lyfter ett varningens finger. Mitchell Hobbs, Stephen Owen & 

Livia Gerbers (2017) studie testar liquid love-begreppet genom att undersöka dejtingappsanvändares 

användningssätt och attityder gentemot långvariga relationer. De fann att majoriteten av 

informanterna inte utvecklat en mer negativ inställning till monogama förhållanden men däremot 

kände en större kontroll i sitt dejtingliv. Författarna menar att detta snarare resulterar i att den 

monogama relationstypen fortsätter att florera, då dessa intimitetsnätverk skapar ytterligare 

                                                
2 I säsongens Så gick det sen-avsnitt visar det sig t.ex. att bara ett av de tre paren fortfarande var tillsammans 9 månader 
senare. 



 

 19 

möjligheter för parskapandet (Hobbs, Owen & Gerbers, 2017: 282). De poängterar även att dessa 

ytliga bedömningar inte är ett nytt påfund, utan förekommer även i “verkliga” interaktioner. 

 Det mest intressanta i detta är kanske inte vilket håll utvecklingen faktiskt går åt, utan rädslan 

som uttalas i programmet för vad som kommer att hända om vi misslyckas med att upprätthålla den 

tvåsamma relationen. Som Andersson (2011) skriver har den monogama relationen en särställning i 

vårt samhälle som upphöjs ytterligare genom äktenskapets förpliktelser. Denna institution har 

fungerat som heterosexualitetens beskyddare, eftersom det fram till 2009 var omöjligt för samkönade 

par att gifta sig rent juridiskt. Trots könsneutral lagstiftning lever alltså heteronormativiteten kvar i 

äktenskapet då monogamin är avgörande. Det uttalade hotet är i detta fall den förmodade ensamhet 

som singelskapet innefattar. Äktenskapet är nu för tiden, enligt Andersson, mer till för familjebildning 

än fortplantning. Syftet blir att skapa en unik relation till sin partner, att vara varandras familj och 

potentiella föräldrar (s. 175). En diskurs som handlar om att monogama kärleksrelationer är den enda 

eller ultimata vägen ut ur ensamhet, bidrar alltså till ett upprätthållande av den tvåsamma 

(heteronormativa) relationens status. Deltagarnas uttryck för detta, genom medverkan i programmet 

är en del i hur myten om den stora kärleken återskapas, i enlighet med Faircloughs påpekande om att 

diskurs och praktik hela tiden sker i process med varandra. I detta fall ett skapande av längtan genom 

föreställningar om vad kärleksrelationer kan göra som inte andra relationer kan. Det är en form av 

självförverkligande som är del av programidén och som fungerar på grund av den romantiska syn vi 

har på tvåsamhet. Andra typer av relationer, som vänskaper, familjeband eller flersamma relationer, 

ges inte samma tyngd eller så anses de vara kopplade till vissa perioder i livet (Halberstam, 2003). 

Som nämnt ovan är tvåsamhet tätt sammanbunden med de temporala villkoren.  

 Sammanfattningsvis manifesteras tvåsamhetsvillkoret delvis genom deltagarnas medverkan 

och längtan, och uttrycks i mer explicita termer av experterna som förmedlar ett lösningsorienterat 

(och ideologiskt) budskap. Eftersom tvåsamheten i vårt samhälle redan ses som lösningen bidrar 

experterna till upprätthållandet av normen, och deltagarna får statuera exempel på att lösningen 

fungerar. Detta trots att vägen dit är kantad av tvivel, inte sällan av en attraktionsbaserad karaktär, 

vilket jag kommer adressera i nästa del om genuskodade förväntningar på sin partners längd.  

 

Performativ längd 

Hos två av de tre paren är mannen uppenbart längre än kvinnan, och det benämns som något positivt 

flera gånger hos ett av dessa par. I det tredje paret är de ungefär lika långa och redan innan de träffats 

i första avsnittet målas detta upp som ett problem som sedan följer dem genom säsongen.  

 

Malin: Jag söker ju trygghet. En man med en trygg famn. Och det klart, då tänker ju jag mig 

en man som är lite längre. Och lite större. Och inte…. (mumlar) ja men en famn som jag 
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får plats i. Asså en man får gärna vara en man och en kvinna en kvinna, vi är olika. Och 

det är det som är så härligt, att vi behöver varandra. Ja men jag vill att det ska vara så, jag 

blir attraherad av att en man är en man.   

 

Malin uttrycker en längtan efter trygghet och detta förknippar hon med en man som är lite längre och 

lite större. Genom att säga att “en man får gärna vara en man och en kvinna en kvinna, vi är olika” 

uttrycker hon både en personlig önskan (“får gärna”) och ett antagande (“vi är olika”). Denna önskan 

bygger alltså på föreställningen om att kvinnor och män är olika och kompletterar varandra genom 

sina olikheter (“vi behöver varandra”). Hon återgår sedan till önskningen (“jag vill att det ska vara 

så”) och slår fast att det hon attraheras av är att “en man är en man”.  

 Jag finner skiftningarna intressanta, mellan de självsäkra påståendena om män och kvinnors 

olikhet, och de mer försiktigt formulerade önskningarna, som istället för att uttrycka sig i termer om 

att det ska vara på detta sätt, så vill hon att det ska vara på detta sätt. Det finns en motsägelsefullhet i 

att fastställa olikhet och samtidigt uttrycka en önskan som inrymmer ett mått av osäkerhet om det 

kommer att bli som hon önskar. Om det var så, att männen alltid var långa och kvinnorna alltid var 

korta, skulle ju denna önskan inte vara nödvändig. Genom att säga att hon blir attraherad av att “en 

man är en man” deltar hon i en diskurs kring att män är, och kanske framförallt bör vara, på ett 

speciellt sätt. Exakt hur detta sätt är behöver inte specificeras närmare då det är en vedertagen sanning 

att män ska vara på ett sätt som skiljer sig från kvinnor, och att detta gör dem mer åtråvärda.  

 I detta korta citat finns med andra ord hela den heterosexuella matrisen inbakad. Män och 

kvinnor benämns som de enda alternativen, som ett motsatspar som skiljer sig åt och som behöver 

varandra, och i denna distinktion uppstår attraktionen och begäret. Detta framställs som en 

självklarhet å ena sidan, men inte så självklart att det inte måste uttalas och därmed reproducera och 

vidare fastställa denna lag.  

 I avsnitt 7 diskuterar Malin och Daniel hur längden blir ett problem då de båda gett uttryck 

för att de velat träffat någon som är längre respektive kortare: 

 
Daniel: Jag har alltid tänkt att en längre tjej är mycket jobbigare att kramas med för det då blir 

det inte det där omhållandet liksom. Fast det tycker jag att jag kan få ändå. Så det är inte li- 

det är inte lika jobbigt. Fast jag kan komma tillbaka till det där ibland att… att det... det 

kommer över mig liksom ibland. Jag tror knappast du skrev i din ansökan att du ville ha en 

kille som är nästan lika lång som dig, du ville säkert ha en större kille än mig, i ditt 

önsketänk.  

 

Daniel menar att det handlar om det praktiska i att kunna hålla om vilket han trodde skulle vara 

jobbigare med en längre kvinna. I denna relation tycker han dock att det går bra ändå, även om det 
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“kommer över” honom ibland. I detta ligger ett antagande om att mannen ska vara den som ”håller 

om” vilken skulle kunna kopplas till att mannen ska agera som beskyddare. Man skulle alltså kunna 

se omhållandet som en performativ handling till för att stärka mannens funktion som givaren av skydd 

och trygghet och enligt den heterosexuella matrisens andra regel om könens motsatsförhållande blir 

då kvinnan mottagaren. Begäret ligger alltså inte enbart i det yttre utan om vad dessa yttre attribut 

symboliserar för idéer om manlighet och kvinnlighet. Det är ju inte omöjligt att hålla om någon som 

är längre eller större, utan detta handlar snarare om en positionering, en förstärkning av känslan av 

att vara sitt kön och att åtrå rätt kön. Malin svarar: 

 

Malin: (skakar på huvudet) Jag skrev inga önskemål men vi pratade om det, alltså att det blir 

svårt om han är kortare än mig för då … då är det svårt med attraktionen för… Jag har 

dejtat en kille som var fantastiskt vacker, asså väldigt snygg såhär på bild och jättehärlig 

att snacka med på telefon och sen när vi träffades då tittade han upp på mig. Då gick han 

(visar med händerna) asså han var ju så kort han hade så korta ben och var så liten han gick 

så dudududu. Men har var ju en jättefin man. Jobbade dessutom som brandman om man nu 

ska väva in det då. Men vi träffades bara en gång fast vi hade jättetrevligt för att jag hittade 

inte det. Det vet jag att det går inte om det är ett huvud kortare.  

 

Malin återkommer här till attraktionsproblemet och berättar om en annan man hon gick på en dejt 

med och trots att han var “fantastiskt vacker” hittade hon inte “det” (syftande på attraktionen) på 

grund av att han var kortare än henne. Hon säger även att han “jobbade som brandman om man nu 

ska väva in det då”. Jag tolkar detta som att visa på att han verkligen var en “jättefin man”, men det 

blir även som att hans maskulint kodade yrke i hennes ögon inte kunde väga upp för hans längd. 

Konversationen fortsätter: 

  

Malin: Jag vet ju människor som är tillsammans där det faktiskt är så, att han är ett huvud 

kortare. De har varit gifta i 20-25 år och vad har de då?  

Daniel: Ja men de har ju hittade det där andra som är mycket viktigare egentligen. 

 
Malin ger ett exempel på ett gift par med en okonventionell längdskillnad och jag finner speciellt 

Daniels svar intressant. Att ha hittat “det där andra” indikerar ett antagande om att denna 

längdfördelning är ett potentiellt problem för alla heterosexuella par, och detta par får statuera 

exempel på några som har överkommit detta fundamentala hinder genom att ha “hittat” något som är 

viktigare. Det förmedlar en idé om att det skulle vara omöjligt för en kvinna att attraheras av en 

kortare mans längd. Genom matrisen kan vi se att det alltså inte enbart handlar om att det ska finns 

olikhet för att det heterosexuella begäret ska uppstå; det måste vara rätt olikhet. Alltså den olikhet 

som redan är etablerad genom performativa handlingar.  
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Samtliga citat ovan speglar en bild av att längden inte bara symboliserar kvinnliga och 

manliga ideal, utan även fungerar som en förlängning av handlingar som förknippas med begäret. Att 

vilja ha en stor man sammanlänkas med att bli omfamnad, och på det sättet görs olikheten till en 

konsekvens av kroppen, även fast det i samma ögonblick innebär att erkänna att detta bygger på en 

idé av något kroppen gör, snarare än är.  

 

Ytterligare en dimension i detta är hur experterna problematiserar vad de kallar “de här lite stereotypa 

önskemålen”. Jag ska nu undersöka hur detta går till. 

 
Sandra (leg. psykolog - genus): Vi ser ju i ansökningarna till det här programmet att kvinnor 

tenderar att söka efter långa män, och män de söker efter kvinnor som gärna ska vara smala 

och små helt enkelt. Men igen så tror jag, att dels är det skillnad att sitta och klicka i vad 

man attraheras av och i verkligheten, då man träffar folk IRL, så kan det faktiskt vara så att 

kärleken bara drabbar en men att man då blir rädd för att man har en sån tydlig bild av hur 

man vill att det ska vara. Och det tänker jag gör folk ofria, och gör att man kanske missar 

fantastiska chanser. 

 

I samband med Malins första uttalande i denna del berättar Sandra om att det finns en tendens att 

kvinnor söker långa män och män söker kvinnor som är smala och små. Genom att använda 

formuleringar som “vi ser ju” och “tenderar” blir modaliteten något mer subjektiv, genom att hon 

synliggör sig själv och experterna som observatörer och inte påstår att detta är något alla ansökande 

gett uttryck för, utan att det finns en tendens. Hon uttrycker dock inget tvivel om att detta mönster 

finns. Resonemanget kring skillnaden på önskemål och verklighet inleds från en subjektiv position 

(“tror jag”) men följs av att ett självsäkert påstående (“dels är det skillnad”). Hon målar upp ett 

scenario av att folk blir rädda när den kärleken drabbar dem om den inte stämmer in på den bild man 

har av hur kärleken ska vara. Den sista meningen i citatet gör det tydligt att detta är hennes synsätt 

(“tänker jag”) och hon lindar in påståendet om missade chanser (“kanske”).  

 Hon är alltså tydlig med att detta är hennes tankar och observationer, men uttrycker en ganska 

stark självsäkerhet i sina påståenden även om hon på vissa ställen mjukar upp dem med t.ex. 

“tenderar” och “kanske”. Hon utstrålar även självsäkerhet genom att inte tveka eller staka sig på 

orden, och därför skulle jag vilja påstå att dessa nyanseringar snarare är till hennes fördel då hon 

uppfattas som sympatisk och diplomatisk eftersom det är svårare att argumentera emot tendenser och 

kansken.  

 Det hon säger är att det finns en diskrepans mellan det folk tror de vill ha eller önskar sig på 

papper, och att träffa folk i verkligheten och bli “drabbad” av kärleken. Att hon använder just ordet 

drabbad anspelar på en diskurs om att kärlek inte är något som man själv väljer och att det kan uppstå 
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väldigt plötsligt. Problemet som målas upp här är alltså att personer inte alltid vet vad de vill ha och 

att de kan falla för personer med andra egenskaper än de önskade men då blir rädda, vilket resulterar 

i ofrihet och missade chanser. Genom att säga “det tänker jag gör folk ofria” syftar hon på personers 

tydliga “bild av hur man vill att det ska vara”. Detta ger ett individfokus som inte redovisar hur denna 

bild har blivit till. Några minuter senare säger hon:  
 

Sandra (leg. psykolog - genus): Det finns ett problem med de här lite stereotypa önskemålen. 

Dels missar vi ju eventuella möjligheter att faktiskt träffa kärleken i nån som inte alls ser 

ut som normen eller idealet. Men dels handlar det ju också om att kanske våga liksom eh… 

fundera på om kärleken kan finnas nån annanstans. 

 

Hon slår fast att det är önskemålen som är problemet vilket resulterar i missade möjligheter. I detta 

är modaliteten hög och objektiv. Fokus läggs även här på individen genom att lägga fram en lösning 

som handlar om att våga. Den sista meningen är mer tveksam genom användandet av “kanske”, 

“liksom” och en tankepaus. Hon beskriver konsekvensen (missade möjligheter) av problemet 

(önskemålen), men orsaken beskrivs inte utöver nämnandet av “normen eller idealet”. Detta ger 

intrycket av att normen som önskemålen bygger på bara existerar, och att vissa ser ut som normen 

och andra inte. Fokus läggs därigenom på dessa personer som “inte alls ser ut”, de blir enligt 

Fairclough (1989: 104) aktiva medan normen blir passiv och statisk. En faktisk normkritik uteblir 

därmed. Vad är det för normer? Vem gynnas av idealen? Det får vi inte veta, bara att kärleken kan 

finnas ”nån annanstans” och att vi ska ”våga fundera” på det.  

 Med dessa uppmaningar i bakhuvudet anser jag det intressant att i nästa del se närmare på hur 

experterna uttalar sig och interagerar med deltagarna när det gäller deras önskemål och förväntningar. 

 

Förhandling av begär 

I egenskap av sin yrkesroll har experterna redan en förmodad självsäkerhet och framförallt en 

trovärdighet som kommer med deras titlar. Som Fairclough beskriver det har olika subjektpositioner 

olika handlingsutrymme, där experterna är i en position att kunna uttala sig om både deltagarna, 

relationerna och processen, och dessutom om relationer, kärlek och attraktion i allmänhet. Deras roll, 

som jag tolkar den, är att vara både förmedlare av dessa relationer, men också utbildare gentemot 

publiken som tittar på programmet. Även deltagarna ges utrymme att tolka sina egna relationer och 

situationer som uppstår, men i slutändan är det ändå experterna som överlämnas ansvaret för att 

berätta för tittaren vad som har hänt “egentligen” och varför. Med andra ord sitter experterna på en 

makt på grund av att de agerar utifrån sina yrkestitlar snarare än privatpersoner och deras tolkningar 

tas för sanningar, på grund av den trovärdighet som psykologer ges i vårt samhälle. Detta i enlighet 
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med Faircloughs resonemang om hur ideologisk makt fungerar: det är antagandet om det sunda 

förnuftet och att kunna uttala sina tolkningar som universella sanningar. Experterna behöver därför 

inte anstränga sig särskilt mycket för att bli trovärdiga. Att då dessutom använda objektiv modalitet 

stärker deras tolkningar ytterligare. 

 Att experterna rör sig just inom det psykologiska fältet menar jag är till deras fördel då det, 

som Illouz (2014) betonar, har skett ett skifte i vilka vi tar relationsråd från. Från att ha sett kärleken 

som magisk och helig, med det religiöst betonade äktenskapet som kulmen, till att koka ned den till 

dess beståndsdelar och avmystifiera de biologiska och psykologiska variablerna. Med detta i åtanke 

är det kanske inte så förvånande att ytterligare en psykolog har tillkommit medan prästrollen från de 

tre första säsongerna helt tagits bort. Detta skulle kunna tolkas som ytterligare ett steg bort från idén 

om äktenskapet som en religiös eller spirituell institution, med prästen som främsta rådgivare, till en 

tro på psykologins ingripande i livets alla skeden i form av parterapeuter eller självhjälpsböcker.  

 

När deltagarna stöter på problem i relationen kan de få träffa en expert för ett samtal. I avsnitt 4 möter 

Malin sexologen Linn för att prata om synen på attraktion och längd. I slutet av scenen tonas deras 

röster bort och ersätts av psykologen Sandra som berättar direkt till tittaren om ett kvinnoideal. Jag 

kommer att analysera scenen i sin helhet då den är intressant för att få ett perspektiv på hur deltagarna 

och experterna interagerar med varandra och förhandlar om tolkningsföreträdet.  

 
Malin: Jag hade en liten utmaning där i och med det här liksom kanske… (suck) ja men att jag 

sa att jag vill inte känna mig som en liksom som en större kvinna. Det blir svårt om det är 

en mycket, mycket mindre man då. Sådär, det är ändå en känsla, så. Men det klart att… 

(skakar på huvudet suckar) ah det är jättesvårt… 

 

Malin uttrycker att hennes önskningar om att vara tillsammans med en man som är längre än henne 

själv bygger på att hon inte vill känna sig som ”en större kvinna”. Två gånger använder hon ordet 

”svårt” för att beskriva situationen och genom hennes trevande efter ord förstår man att detta inte är 

helt lätt att prata om. Hon pratar om en ovilja att känna sig som ”en större kvinna” vilket kan kopplas 

till ett femininitetsideal där kvinnlighet sammankopplas med små och smala kroppar. Detta ställs då 

i relation till mannens större och längre kropp, som fungerar som en slags motvikt. Det är alltså genom 

jämförandet med en manskropp som kvinnan får sin litenhet och därigenom sin kvinnlighet. Ännu en 

gång skapas könet genom olikgörandet. Samtalet fortsätter:  

 
Linn (sexolog): För jag tänker just på det här med längden för det pratade vi ju ganska mycket 

om. Ehhh och det är ju nånting som jag tror att många kan känna igen sig i, att man har 

olika föreställningar om att man vill ha en partner som har en viss längd i relation till sig 
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själv och så vidare. Och i och med att Daniel och du är i stort sett jämnlånga, han är lite 

längre— 

Malin: Jag tror faktiskt att han är lite kortare än vad jag är. 

Linn: Kanske till och med lite kortare. 

Malin: Ja, jag tror faktiskt till och med det. 

Linn: Ja, för jag tänker att det här handlar kanske ganska mycket om dig. 

 

Linn säger att längden var något de pratade mycket om och antagligen refererar hon då till ett samtal 

de förde innan bröllopet då både Malin och Daniel blivit informerade av experterna att deras partner 

inte skulle ha den längd som de önskat. Det framgår inte om de talat om andra egenskaper som skulle 

kunna orsaka problem, men det är uppenbart att längden varit så pass viktig att de velat säkerställa 

med deltagarna att det var okej med dem. Båda accepterade detta på grunderna att de inte vill gå miste 

om chansen att träffa den som experterna matchat dem med. I teorin finns alltså en vilja att fullfölja 

bröllopet och äktenskapet trots att de blivit förvarnade om vad de både föreställt sig vara ett hinder. 

Detta visar på tron på experternas kompetens att kunna hitta det Daniel kallar för ”mitt livs kvinna”.  

Detta leder in på det vi ser i citatet ovan, nämligen den förhandling som sker mellan experter 

och deltagare under programmets gång. Malin avbryter Linn för att förtydliga att Daniel inte är 

jämnlång med henne utan snarare lite kortare. Linn ifrågasätter inte detta men styr snabbt tillbaka 

samtalet till att fokusera på Malin och menar att det snarare handlar om Malin än om Daniel. Genom 

att uttrycka sig i termer av ”jag tänker”, ”kanske” och ”ganska mycket” lindar hon in budskapet på 

ett sätt som gör hennes ståndpunkt tydlig men samtidigt mjukare och svårare att slå ifrån sig eftersom 

den formuleras som en fundering snarare än som fakta. Malin svarar:  

 
Malin: Ja, men det handlar om mig och det jag tänkte var ju så att jag, att jag inte vill känna 

mig som en stor kvinna (Linn: nä) asså stor och det spelar ingen roll, han är jättefin precis 

som han är, han ska vara den han är han ska inte vara på nåt annat eller så, det handlar om 

mig. 

 

Malin går alltså med på Linns tolkning att hennes problem egentligen handlar om henne och hennes 

egna motvilja till att känna sig som en stor kvinna. Hon menar att Daniel är ”jättefin precis som han 

är” men att detta ”handlar om mig”. Jag tolkar hennes resonemang som att hon menar att Daniel, i 

sin avsaknad av att vara den stora mannen som hon kan använda som motvikt och känna sig liten i 

jämförelse med, väcker känslor av olust gentemot hennes egen kropp snarare än olust gentemot hans 

kropp. Detta är dock i sammanhanget paradoxalt då anledningen till att detta samtal äger rum i första 

hand är att Malin inte känner någon attraktion till Daniel. 
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 Att det finns en koppling mellan Malins självbild och synen på kvinnlighet som väsensskild 

från mannen (att inte vilja känna sig som en större kvinna men vilja ha en stor man) är enligt 

performativitetsteorin fullt förståeligt då det blir en förväntad upprepad handling att vara en mindre 

kvinna, att agera litenhet. Det som skaver är snarare hur både experterna och Malin gång på gång 

under säsongen återkommer både till ett resonemang angående att ha blivit ”låst” och en strävan mot 

att ”bryta mönster”. Malin har från början känt att hon inte är attraherad men tror att det kan bero på 

att hon är låst och måste ge det mer tid. Experterna uppmuntrar detta genom att berömma Daniels 

tålamod och Malins längtan efter att bryta mönster. Det finns med andra ord en process av att Malin 

ska arbeta vidare, försöka hitta attraktion i någon hon inte finner attraktiv. Hennes ”äkta” känslor för 

Daniel tros ligga under lager av föreställningar av mans- och kvinnoideal. Om det är så eller inte är 

svårt att spekulera i, men jag finner det intressant ur ett feministiskt perspektiv att hennes känslor inte 

riktigt tas på allvar utan ska arbetas med. Nedan förklarar psykologen Sandra Malins känslor utifrån 

ett genusperspektiv: 

 
Sandra (leg. psykolog – genus): Om vi tittar på det här idealet med att kvinnor gärna vill känna 

sig små, liksom att man ska vara smal och att man ska passa in i det här kvinnoidealet, dels 

är det ju kanske väldigt få av oss som helt och hållet liksom faller innanför de normerna 

och de ramarna. Eh, och dels gör det att kvinnor hela tiden ska anpassa och jobba med sitt 

utseende väldigt mycket. 

 

På grund av kontexten (i anslutning till terapisamtalet mellan Malin och Linn) tolkar jag att Sandra 

menar att dessa normer och ideal är ett problem som även går ut över den heterosexuella relationen. 

Problemet presenteras som att det dels är få personer som passar in i normerna och dels att kvinnor 

förväntas jobba med sitt utseende.  

 Jag förstår detta instick som ett försök till att visa problemet på en samhällelig nivå – ett 

strukturellt problem där kvinnor påverkas negativt av de snäva skönhetsidealen. Det jag ifrågasätter 

är kontexten detta sägs i då jag upplever att det i produktionen av programmet framställs som att detta 

är den enda förklaringen till Malins avsaknad av attraktion och får det att handla om henne och vad 

hon som individ ska göra för att utmana dessa normer genom att ifrågasätta sina egna känslor. I avsnitt 

fyra pratar Malin med en vän om att stanna i fysisk närhet för att ”komma längre” attraktionsmässigt, 

men ger uttryck för en rädsla om att göra våld på sig själv, vilket säger något om risken som den 

typen av ifrågasättande kan innebära. 

Jag vill därför i nästa del ge ytterligare exempel på hur arbetet med relationerna tillskrivs 

kvinnorna och huruvida detta adresseras på ett sätt som hanterar konsekvenserna av detta. 
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Orosarbetet 

Det är inte bara experterna som ansvarar för programmets dramaturgi och utformning, utan där ligger 

snarare programmets klippning och produktion i botten. Som jag nämnde i materialavsnittet har 

titlarna på säsongens avsnitt varit ett hjälpmedel i att förstå hur programmet strukturerats utifrån olika 

teman. Avsnitt 4 har titeln ”Oroliga kvinnor och lugna män” som syftar på en observation som 

kommer från experternas sida: 

 
Sandra (leg. psykolog – genus): När vi tittar på årets deltagare kan man se en del övergripande 

mönster. Det handlar dels om att kvinnorna i relationerna uttrycker en del osäkerhet, både 

kring att duga, kring att vara tillräckligt roliga, kring att ha tillräckligt intressant liv och 

vardag. Medan männen verkar vara mer säkra och känna tillförsikt till att det kommer att 

ordna sig. 

 

Sandra berättar för tittaren att det finns ett mönster där kvinnorna är oroliga och osäkra på om de 

räcker till, och männen är mer säkra i relationerna. I bild visas bland annat Jannica som fönar håret 

och tar fram en mascara, följd av Magnus som lägger sig på soffan med mobilen, pustar ut och säger 

”här ska jag ligga idag”. Bildspråket förstärker Sandras tolkning av situationen genom att visa på 

performativa handlingar: Jannica ordnar med sitt utseende medan Magnus väljer avkoppling och 

komfort. Huruvida dessa skeenden faktiskt sker samtidigt vet inte tittaren men eftersom de sker direkt 

efter varandra i avsnittet är detta intrycket som ges. Fredric fortsätter sedan analysen av detta mönster: 

 
Fredric (leg. psykolog – konflikthantering): Att vi har tre män som kliver in i relationen och 

tre damer som är lite mer tveksamma är egentligen inte konstigt. Det finns ett socialt 

mönster i samhället där kvinnor har en tendens att tänka mer på relationer, oroa sig mer 

över relationer och vara mer självkritiska i en relation. 

 

Fredric säger med hög modalitet att detta beteende beror på ”ett socialt mönster i samhället” där 

kvinnor ”har en tendens” att fokusera mer på relationer och även vara mer självkritiska. Jag vill se 

närmare på detta uttalande utifrån det textanalytiska verktyget transitivitet. Kategorin ”kvinnor” ställs 

här i fokus genom att belysa att kvinnor oroar sig ”mer” i relationer. Implicit förstår vi att det betyder 

att kvinnor oroar sig mer än vad män gör men i och med att detta inte uttalas läggs allt fokus på 

kvinnor. Mannen blir norm: hans oro blir utgångsläget och kvinnors oro blir därav ”mer” än det 

normala. Frågan blir, varför oroar sig kvinnor så mycket, istället för, varför oroar sig män så lite?  

Att detta är ett socialt mönster i samhället skulle kunna tolkas som en anledning till oron, men 

det skulle också kunna tolkas som att detta sociala mönster bara existerar av sig själv utan varken 

anledning eller chans till förändring. Detta förstärks av den tidigare meningen om att det ”egentligen 
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inte är konstigt” att dessa beteenden syns hos deltagarna. Enligt Jörgensen & Phillips (2002: 83) 

bidrar denna typ av formuleringar till ett osynliggörande av de faktiska orsakerna av en händelse eller 

ett beteende på grund av att fokus läggs på de drabbade, i detta fall kvinnor, och vad konsekvensen 

blir, men utan att uppge anledning eller verkställande agent. Detta gör att kvinnors oro och självkritik 

lätt tolkas som onödig, självförvållad eller naturgiven, vilket Rebecca J. Erickson påpekar i sin artikel 

om emotionellt arbete inom äktenskapet (Erickson, 2005: 349).  

Emotionellt arbete är bland annat att spendera tid och energi på att tänka på sin relation och 

agera på sätt som man hoppas ska förbättra relationen, t.ex. genom att vara lyhörd för partnerns viljor 

och behov. Erickson påpekar att förväntningen på kvinnor att utföra detta arbete är högre än för män 

och att det därför ofta går obemärkt förbi (2005: 339). Det emotionella arbetet är med andra ord en 

performativ handling som i den mån som det utförs av kvinnor i heterosexuella relationer kan ses som 

ett uppvägande för mannens brist på emotionellt arbete. Det är alltså inte något som sker för sakens 

skull. Enligt den heterosexuella matrisen skulle jag tolka det emotionella arbetet som ett beteende 

som förmodas ske på grund av kvinnors intresse för kärlek och relationer (och som fungerar som 

komplement till mäns påstått okänsliga natur), men som i själva verket har utvecklats som en 

nödvändighet för att över huvud taget kunna upprätthålla en relation. Man måste i sådana fall anta att 

oron som uppstår i många fall är befogad, då avsaknaden av engagemang från en partner tyder på en 

relation i kris. 

Med detta i åtanke finns det något problematiskt i att ojämlikheten i relationerna lyfts på ett 

sätt som uppmärksammar kvinnornas beteenden men inte männens. Dock följs detta av ytterligare en 

kommentar från Sandra: 

 
Sandra (leg. psykolog – genus): Vid en tidig ålder får små tjejer lära sig att sätta ord på sina 

känslor. ”Är det här mitt fel, hur kan jag göra? Det riktiga ansvaret för relationen ligger hos 

mig.” Så igen så handlar det här ganska mycket om relationsarbete och känslan av att vara 

ansvarig. Nu när det också är så att det faktiskt finns fler män än kvinnor i Sverige så är det 

ju oerhört relevant och viktigt för män att fundera på det här. Hur bygger man en relation? 

Hur upprätthåller man en relation?  

 

Sandras resonemang fortsätter på Fredrics linje i och med ett inledande fokus på hur kvinnor 

socialiseras till att prata om känslor och ta ansvar för relationer. Genom att säga att detta sker genom 

att ”små tjejer får lära sig” förstår man att det finns en anledning bakom detta beteende men ännu en 

gång är den verkställande agenten osynlig. Vem som lär tjejer detta, hur och varför, framgår inte och 

därmed bidrar man till en diskurs där denna inlärningsprocess verkar ofrånkomlig.  

Andra hälften av citatet kretsar kring ett resonemang om att på grund av att det ”finns fler 

män än kvinnor i Sverige” så är det både ”oerhört relevant” och ”viktigt” för män att fundera på frågor 
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rörande hur man bygger och upprätthåller en relation. Jag finner ingången till problemet intressant då 

den bygger på praktiska parametrar. Jag tolkar påståendet om att det finns fler män än kvinnor i 

Sverige som ett sätt att visa på att det råder någon slags konkurrens bland männen och de som inte 

reflekterar kring relationsbyggandet riskerar att bli utan en kvinnlig partner. Att lösningen på 

problemet presenteras från mannens perspektiv får det att låta som att det slutgiltiga offret i 

situationen är männen. Detta förutsätter att kvinnor slutar vara tillsammans med män som inte tar 

ansvar för sin relation, vilket vi vet inte alltid är fallet eftersom det ojämnt fördelade emotionella 

arbetet fortsätter att vara ett problem i heterosexuella förhållanden. Genom att enbart fokusera på hur 

”relevant” och ”viktigt” det är för män osynliggör man konsekvenserna för den kvinnliga parten och 

menar på att beteendet ska ändras dels på grund av mannens självgynnande ändamål, men även för 

att upprätthålla den heterosexuella ordningen.  

Det emotionella arbetet fungerar även genom anpassning och ansvar, något som vi ser att de 

kvinnliga deltagarna ägnar sig åt i form av att ställa frågor, utmana sin bekvämlighetszon, prata med 

vänner, anamma sin partners intressen, uttrycka rädslor och kanske allra främst, precis som experterna 

säger, fundera över hur relationen kan förbättras. Männen pratar och funderar och anpassar och bjuder 

in till en viss grad, men saker sker ofta på deras villkor. Det faktum att det i samtliga par är kvinnan 

som flyttar hem till mannen, skulle kunna vara ett tecken på detta. När Niclas och Miha efter tre 

veckor flyttar in hos Miha istället berömmer Linn dem för att det är en ”genialisk lösning, för de har 

hittat en kompromiss som båda två är överens om”. Att kompromissen är att de bor tre veckor hos 

Niclas och en vecka hos Miha ger en fingervisning om hur förväntningen på anpassningen är reglerad 

efter kön. Detta leder oss in på analysen sista del om jämställdhet och hur det finns en diskrepans 

mellan diskurs och praktik. 

 
Under jämställdhetsytan 

Genom säsongen framkommer tankar om jämställdhet som något positivt och självklart. En av de 

manliga deltagarna säger i tredje avsnittet: 

 
Niclas: Jämställdhet är en väldigt viktig fråga för mig. Jag skrev faktiskt min c-uppsats om 

föräldraförsäkringen, där jag jämförde Kristdemokraternas och Vänsterpartiets syn. Jag har 

ju hela tiden i den här processen sagt att det är väldigt viktigt för mig att jag träffar en 

kvinna som förstår att jag också vill ta ut min halva av föräldraförsäkringen, halva 

föräldraledigheten. 

 

Niclas understryker två gånger att jämställdhet är ”väldigt viktigt” för honom och på det sättet 

positionerar han sig i enlighet med en svensk jämställdhetsdiskurs som Lucas Gottzén & Rickard 

Jonsson (2012) menar är i majoritet även bland män. Jämställdhet symboliseras här av 
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föräldraförsäkringen och viljan att dela lika på denna. Inbakat finns idén om jämställdhet som bygger 

på en uppfattning av att detta går att åstadkomma genom att dela lika på t.ex. föräldradagar. Som Linn 

Egeberg Holmgren (2012: 141) påpekar i sin studie om feministiska män finns det ofta en diskrepans 

mellan ett feministiskt ställningstagande och vad man är villig att göra i praktiken för att skapa 

förändring. Ovan ger dock Niclas exempel på något han tycker är viktigt att göra i praktiken: dela 

lika på föräldraförsäkringen. Just denna handling ser Gottzén & Jonsson (2012: 11-12) som en del av 

en svensk jämställdhetspolitik med målet att engagera män i faderskapet och därigenom skapa 

”jämställda svenska män”.  Inbyggt i detta finns idén om en disidentifikation mot en annan typ av 

man, och genom detta blir det en positionering av gott mot ont. 

 
Niclas: Den här strävan efter ett jämställt förhållande kanske inte finns överallt. Kanske vill 

man ha en relation där kvinnan gör allt hushållsarbete och är hemmafru och mannen går 

till jobbet och man kanske vill ha det så. Vi vill inte ha det så. Och jag har valt att jag vill 

ha en jämställd relation och Miha har valt samma och vi tycker om den relationen vi har. 

  

Citatet visar på förställningen om att stävan efter jämställdhet är ett särskiljande drag för deras 

relation, och är en positionering mot ”en relation där kvinnan gör allt hushållsarbete och är 

hemmafru”. Just hemmafrusbegreppet är intressant då det drar saker till sin spets: antingen är man 

jämställd eller så har man en hemmafru. Undersökningar från t.ex. SCB (Molén, 2012) visar dock att 

kvinnor och män i genomsnitt jobbar lika mycket men att kvinnor fortfarande utför mer obetalt 

hushållsarbete, även fast utvecklingen går mot en mer jämlik fördelning. Att man har en önskan om 

att leva jämställt, så som både Gottzén & Jonsson (2012) och Egeberg Holmgren (2012) menar på att 

många i vårt samhälle uttryckligen har, innebär alltså inte att detta efterlevs eller att man tar de steg 

som krävs för att uppnå en jämn fördelning av t.ex. hushållssysslor. 

Om vi lägger ihop detta med det första citatet från Niclas om föräldraförsäkringen menar jag 

på att problematiken ligger i att ett överdrivet fokus på dessa statistikinriktade åtgärder lätt leder till 

en uppfattning om att jämlikhet är uppnådd så fort ett visst mål nås, medan vi i avsnittet om 

emotionellt arbete, ser att det som inte är lika lätt att mäta i siffror lätt förbises.  

 I avsnitt 4 benämns Niclas och Mihas relation som jämställd av parterapeuten Satu på grund 

av att de tar ansvar och båda prioriterar relationen. Detta sker precis efter vi fått se paret mitt i 

middagsförberedelserna. Miha står i köket och ordnar med maten medan Niclas springer fram och 

tillbaka från vardagsrummet för att kolla på fotbollsmatchen och hör knappt vad Miha säger när hon 

ropar på honom. Då handlingarna matlagning och fotbollstittande känns så typiskt könsperformativa 

blir kontrasten mellan det som sägs av experten och det vi ser i bild i mina ögon nästan komisk.  

 I avsnitt 7 har dock experternas syn på Niclas och Mihas relation skiftat något: 
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Linn (sexolog): När det gäller maktfördelningen mellan Niclas och Miha så är den på ytan 

väldigt jämt fördelad. Den känns väldigt jämlik, jämställd men det finns också ett 

underliggande stråk i deras relation av väldigt mycket som är traditionellt och 

konventionellt att Niclas blir mer styrande i maktfördelningen.  

 

Hon menar att maktfördelningen på ytan är ”väldigt jämt fördelad” och att den ”känns väldigt jämlik”. 

Samtidigt finns det ”väldigt mycket som är traditionellt och konventionellt” och menar på att Niclas 

är mer styrande. Detta, att det kan vara både och samtidigt på grund av dessa ”underliggande stråk”, 

skulle man kunna se på som ett exempel på hur en jämställdhetsdiskurs kan fungera i praktiken – 

alltså på ett sätt som ger sken av att en relation är jämställd men om man synar den i kanterna ser man 

att den inte är det.  

 
Sandra (leg. psykolog – genus): Det kan vara ganska bra att lyfta de här frågorna tidigt när 

allting känns härligt, när man är nykär. Då är det inte så laddat, man har inte hamnat i 

liksom så eh, stela mönster, utan man har världens chans att faktiskt formulera de här 

sakerna på ett positivt sätt, få liksom en grund att sen bygga vidare på. 

 

Sandra menar på att det är bra att på ett tidigt stadie prata om ”de här frågorna”, innan man har 

hamnat i ”stela mönster”. Meningen om att man har ”världens chans” att prata om saken på ett 

”positivt sätt” är särskilt intressant då den hakar på en jämställdhetsdiskurs som betonar just hur 

jämställdhet gynnar alla involverade och undviker på det sättet konflikt och systemkritik (Egeberg 

Holmgren, 2012: 145). Hon säger också att i samhällen som är mer jämställda ”där tenderar både 

män och kvinnor att skatta sig själva som lyckligare” och därför ”finns supermycket vinster i att 

kunna liksom mötas på en jämbördig nivå”. Även här ser vi hur jämställdheten ska gynna ”både 

män och kvinnor”, som att det bara fanns män och kvinnor som alla är beroende av varandra för sitt 

välbefinnande, och som att jämställdhet är något som ska uppnås för dessa vinsters skull, snarare än 

att det finns förtryck som ska bekämpas. En sådan diskurs bidrar till en syn på jämställdhet som en 

bonus, något eftersträvansvärt men inte helt nödvändigt.  

 
Avslutningsvis funderar jag över huruvida en jämställdhetsdiskurs är hjälpsam ur ett queerteoretiskt 

perspektiv. När vi talar om jämställdhet är utgångspunkten redan binär, redan heteronormativ, redan 

krononormativ i att den bygger på en uppfattning om en viss typ av liv. Den svenska 

jämställdhetsdiskursen bygger också på idéer om den goda svenska heterosexuella mannen och 

genom detta skapas en bild av den jämställda mannen som ska formas genom konsensus snarare än 

kritik. Det blir med andra ord ett ganska slätstruket ställningstagande. Man skulle även kunna se detta 
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som en sorts performativ handling i att det förväntas av män att säga sig anamma jämställdheten men 

för att inte rubba den heterosexuella matrisens olikhetsordning alltför mycket kan inte detta ske i 

praktiken. Som Fairclough poängterar kan vi inte enbart se på språket för att få syn på hur makt 

utövas. Språket kan anpassas på ett sätt som gör att maktinnehavarna får behålla sin position – genom 

att anpassa sig till en jämställdhetsdiskurs utan att ändra sitt beteende i övrigt kan man flyga under 

radarn. Detta skulle även kunna sägas om GVFÖ då de efter kritik från tidigare säsonger lagt mer 

fokus på genus och jämställdhet. Genom att göra detta kommer de lättare undan med ett program som 

i sin kärna bygger på föreställningen om att det heteronormativa livet är lyckan självt.  

 
Slutord 

Gift vid första ögonkastet som koncept bygger på att heterosexualitetens villkor legitimeras genom 

att erbjuda äktenskapet som lösning på ett påstått samhällsproblem: det ensamma singelskapet. Detta 

sker genom experternas och SVTs trovärdighet. Deltagarnas lyckade medverkande statuerar exempel 

på detta framgångskoncept.  

Analysen visar hur förhandlingen av heterosexualitetens villkor sker konstant i form av 

handlingarna som deltagarna utför. Genom exemplet med de genuskodade förväntningarna på en 

partners längd ser vi hur olikhet används för att motivera begäret. Begäret motiveras även genom hur 

handlingar framställs som könsbundna och nödvändiga, och genom detta tydliggörs det att det måste 

vara rätt sorts olikhet. Dessa olikheter används även för ett genusgörande, att kunna jämföra sin 

partner med sig själv och därigenom förstärka känslan av sin egen femininitet/maskulinitet genom 

att, i detta fall, inte vilja vara jämnstora.  

En avsaknad av begär förklaras av experterna med hjälp av generella hänvisningar till normer 

och mans- och kvinnoideal, men sätter till syvende och sist individen i fokus och tilldelar denne ett 

visst ansvar att bryta sina egna mönster och förväntningar. Detta bidrar till att främst de kvinnliga 

deltagarna förväntas jobba med både sig själva och med relationen under devisen att en potentiell 

kärleksrelation gör mödan värd. Det emotionella extraarbetet som kvinnorna utför problematiseras 

visserligen, men huvudsakligen utifrån ett perspektiv som normerar mannen.  

Den jämställdhetsdiskurs som driver hela maskineriet som är GVFÖ framåt, är del av en 

majoritetssyn på jämställdhet som något som skapas genom positiva samtal för samhällets 

gemensamma skull. Denna chimär av jämlikhetssträvan upprätthåller programmets och experternas 

legitimitet och dess ideologiska makt då inga åtgärder som hotar heteronormativiteten eftersöks. 
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