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Sammanfattning 

Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, 

likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. 

Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. 

Men trots detta söker människor efter sin perfekta match och ett långvarigt förhållande.  

Gift vid första ögonkastet är ett samtida realityprogram där deltagare som längtar efter kärlek 

ska gifta sig med en främling. Programmet ger insyn i hur par, från att aldrig ha träffat 

varandra, ska gifta sig och under ett par veckor bo ihop som hustru och man. Under 

programmets gång ska de bygga en relation för att vid programmets slut bestämma om de vill 

vara fortsatt gifta eller om de ska skilja sig. För att se hur moderna relationer och 

känslomässig investering förmedlas i reality-TV utgår den här studien i observationer av det 

svenska och amerikanska Gift vid första ögonkastet. Studien visade att kärleken i Gift vid 

första ögonkastet utgjordes av ett stort frihetsbehov och att kommunikation både 

möjliggjorde och skapade problem för den känslomässiga investeringen. Det var när 

deltagarna visade att de var redo att släppa på delar av sin frihet och värderade tilltro till sin 

partner som det känslomässiga engagemanget kom att kommuniceras som allra tydligast.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund & problemformulering 

I vårt vardagsliv får vi ständigt ta del av hur media sänder ut olika kärleksmanualer (Brophy-

Baermann, 2005, s.17). Genom litteratur, tidskrifter och TV kan vi konsumera berättelser 

som lär ut normer om vad som är äkta kärlek, vad som är åtråvärt med en kärleksrelation och 

att en långvarig kärleksrelation är den högsta vinsten i ett kärlekslotteri. Men kärleken idag 

ser inte ut som den gjorde förr. Kärleken har, liksom samhället, moderniserats (Illouz, 2013, 

s.21–22). Individens frihet och egna vilja är det som kommer i första hand och relationer har 

kommit att bli flexibla och partners utbytbara. De normer som tidigare funnits för hur en 

kärleksrelation skulle vara har kommit att suddas ut, vilket gör den känslomässiga 

investeringen, hur mycket en individ är villig att satsa emotionellt i en relation, osäker. När 

gamla normer och stöd från familjen försvinner behöver individer på egen hand få sina 

relationer att fungera (Beck et al., s.73), vilket gör att människor idag börjar ställa sig frågor 

som ‘är den här relationen rätt för mig?’ och ‘finns det bättre alternativ där ute?’ (Illouz, 

2013, s.34).  

De tidigare berättelserna om den sanna och eviga kärleken tas inte längre på lika stort 

allvar. Idag vet människor att det finns fler än en potentiell “själsfrände” där ute som inte på 

något vis är oåtkomlig (Dowd & Pallotta, 2000, s.552). Dejtingappar har gett en snabb 

åtkomst till dejtingmarknaden. En åtkomst som tidigare inte existerat men som nu visat sig 

har haft ett stort inflytande på dejting-kulturen och samhällsstrukturen i stort (Stoicescu, 

2019, s.24–25). Vilket inte är så konstigt då prognosen av användare av dejtingsidor och 

appar pekar att hamna mot 276,9 miljoner år 2024 i hela världen (Statista, 2021).  

Men denna lätthet av att kunna dejta idag medför inte bara en härlig känsla av att det 

finns oändliga möjligheter av att finna sin perfekta partner, utan också känslan av att aldrig 

riktigt kunna eller vilja nöja sig (Illouz, 2013, s.245). Trots att appar och internet gör 

sökandet efter kärleken enklare så bor allt fler människor idag själva (Illouz, 2013, s.245; 

Beck et al., 1995, s.20) och dejtingdjungeln kan vara svår att lokalisera sig i. Men frukta inte: 

internet och telefoner är inte det enda som hjälper dejtande idag. Reality-TV som fokuserar 

på kärlek och dejting har kommit att bli väldigt populärt under 2000-talet (Montemurro, 

2008). Gift vid första ögonkastet är ett av programmen som både slagit igenom stort och 

blivit väl omdiskuterat. Med experters hjälp blir deltagare ihop-matchade med sin perfekta 
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match, som de inte får se förrän det står vid altaret och ska gifta sig (GP, 2021). Tittare får 

sedan ta del av de följande veckorna som leder fram till det stora beslutet “Vill vi fortsätta 

vara gifta eller ska vi skilja oss?” (Gift vid första ögonkastet, 2021, avsnitt 1). Programmet 

tillåter alltså människor att söka sig till programmet för att få hjälp med att finna sin perfekta 

match eller att som tittare, få möjlighet i att ta del av andras liv och därmed få en insyn i vad 

de borde eller inte borde göra i sökandet efter kärlek. För reality gör just det, både hjälper 

personer att finna en framtida partner, men avslöjar också de normer kring kärlek som finns i 

vår samtida kultur (Montemurro, 2008). 

Vi tenderar att se på reality-TV som en sanning och det som visas upp som det rätta när 

det kommer till sociala normer och förväntningar. Vilket i sin tur påverkar tittares egna 

beteende (Punyanunt-Carter, 2006, s.274). I vardagen följer vi nämligen en uppsättning regler 

och normer när det kommer till intima relationer. Dessa regler kallas också för manus. 

Reality-TV tillåter oss att ta del av dessa manus då deltagare i programmen förhåller sig till 

dem. Med hjälp av manus vet deltagarna vad som är acceptabelt och inte när det kommer till 

hur de exempelvis ska flörta. Reality-TV, och de manuskript som visas där i kan på så vis ses 

som en förmedlare för vad som är okej och inte när det kommer till dejting och förhållanden 

(Bartlett et al., 2019). Reality-TV blir i den mån en tillgång som både lär ut koder och 

normer, men som också kommer till att inspirera människor i sökandet efter kärlek (Brophy-

Baermann, 2005, s.19). De kärleksmanualer som förmedlas fungerar alltså som en typ av 

lättillgänglig undervisning i normer om kärlek och relationer. Men vad är det egentligen för 

typ av kärleks-mallar som visas? Och hur förmedlas vad som kan eller inte kan möjliggöra 

den kärleken i reality-TV?  

1.2 Syfte & frågeställningar 

Jag ämnar i den här uppsatsen, genom att observera reality programmet “Gift vid första 

ögonkastet”, att synliggöra hur den moderna kärleken kommuniceras och hur känslomässig 

investering förmedlas i reality-TV. Med hjälp av följande frågeställningar kommer detta att 

undersökas: 

 

- Hur presenteras den moderna kärleken i Gift vid första ögonkastet?  

- Hur förmedlas känslomässig investering i Gift vid första ögonkastet?  
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1.3 Avgränsningar 

Relations och dejting-TV gestaltar modern kärlek ur flera aspekter, men i den här uppsatsen 

har jag valt att avgränsa min studie till att främst undersöka känslomässig investering i 

moderna relationer. Inom temat för relations- och dejting-TV ryms många olika program och 

programidéer. Valet av Gift vid första ögonkastet gjordes i syfte av att relationer är den 

centrala utgångspunkten för programmet, till skillnad från andra reality program som endast 

kretsar kring den allra första dejten. Jag presenterar Gift vid första ögonkastet i kapitel 4 

under “Metod”.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter det inledande kapitlet som introducerar och problematiserar sociala normer som omger 

moderna kärleksrelationer, presenterar kapitel två den tidigare forskning som gjorts om 

kärleksrelationer, kärlek i reality-TV och kärlek och dejtingappar. Forskningsresultaten visar 

hur centrala olika kulturförmedlare som reality-TV är för att förmedla synsätt om rätt sorts 

relationsskapande. Men också om hur moderna kärleksrelationer är en spegling av vårt 

moderna samhälle. I kapitel tre redogör jag för Anthony Giddens och Eva Illouz teorier om 

modern kärlek. Det är med hjälp av deras teorier som jag vill synliggöra hur modern kärlek 

kommuniceras och få en insyn i vilka faktorer som möjliggör och/eller hindrar känslomässig 

investering i reality-TV och hur detta förmedlas. Det fjärde kapitlet presenterar hur jag har 

gått tillväga när jag samlat in mitt material, vilken metod jag använt mig av samt hur jag med 

hjälp av min metod kunnat analysera och slutligen sammanställa materialet. Det femte 

kapitlet redogör för resultatet av min observation och tolkningen av mitt insamlade material i 

syfte att besvara mina frågeställningar. Kapitlet är uppdelat i fyra underrubriker: “Vad är en 

perfekt match?”, “Intimitetens krav”, “Risken med att älska” och “Ett komiskt löfte om 

framtiden”. Det sjätte och sista kapitlet utgör en sammanfattande diskussion av min analys 

och resultat.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Inledning till tidigare forskning 

För att ge en bild av hur moderna kärleksrelationer kan förstås och hur sådana relationer är en 

spegling av det moderna samhället kommer det här kapitlet att presentera tidigare 

forskningen som gjorts om kärleksrelationer, kärlek i reality-TV samt kärlek och sociala 

medier.  

2.2 Kärleksrelationer 

Kärlek har förändrats under åren. Enligt Beck och Beck-Gernsheim är relationer idag mindre 

hållbara än i tidigare generationer. De menar att relationer, likt marknaden, har blivit friare 

och valmöjligheterna större (Hobbs et al., 2017, s.273–274). Med friheten i relationer så har 

den gamla bilden av familjen avtraditionaliserats och både män och kvinnor är fria från 

tidigare könsroller (Musial, 2013, s.162). Men de anser också att individualismen, alltså 

människors rätt till frihet, kommer med en kostnad från kapitalismen. De menar att det 

numera är marknaden som styr individers kärleksrelationer och familjeliv då den har ett 

inflytande på relationer som tidigare inte funnits. Marknaden bidrar till osäkra relationer då 

familjebilden inte längre är helt självklar och de tidigare familje-traditionerna inte längre 

existerar (a.a. s.162). Kapitalismen är alltså det som, istället för traditioner, reglerar intima 

relationer idag enligt Beck och Beck-Gernsheim.  

Individualiseringen betyder också en frihet från tidigare begränsningar och skyldigheter. 

Men stödet från familjen och säkerheten från ett nära samhälle försvinner (Beck et al., 1995, 

s.45). Beck och Beck-Gernsheim konstaterar att det är fler människor som bor själva idag än 

tidigare (a.a. s.20). Med det menar dem att individualiseringen har två sidor. Nu när giftermål 

och relationer är en frivillig union mellan individer, uppkommer det nya problem i from av en 

ansträngning i att på egen hand få en relation att fungera, utan familjen eller samhällets stöd. 

Ett par måste skapa sin egen privata värld och själva lokalisera sig i den (a.a. s.75). Moderna 

relationer betyder därmed mer frihet, men också mer osäkerhet (a.a. s.73).  

Friare relationer resulterar också i att partnerskap och romantiska relationer kommit att 

bli bräckligare då människor är medvetna om att deras relationer kanske inte kommer att vara 

livet ut. Detta leder till att individer har svårare att investera i sina relationer. Beck och Beck-

Gernsheim menar också att individer idag väljer att fokusera mer på sig själva än att investera 

i en romantisk relation (Hobbs et al., 2017, s.273–274).  Dock menar de att även om unga 
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människor i största mån vill avlägsna sig från familj- och äktenskapsmodellen, så söker de 

allra flesta individer känslomässig säkerhet (Beck et al., 1995, s.21). Beck och Beck-

Gernsheim skriver att “Present-day couples are bound together by their mutual hope of being 

loved” (a.a. s.85). Alltså tror de att idealiseringen av kärleken, strävan efter att finna den rätta 

partnern och den sanna kärleken, lever kvar hos individer.  

Dowd och Pallotta (2000) menar likt Beck och Beck-Gernsheim att idéerna om kärlek 

har kommit att förändras (2000, s.553). I deras artikel “The End of Romance: The 

Demystification of Love in the Postmodern Age” beskriver de hur kärleksrelationer har 

förändrats i det amerikanska samtida samhället. Genom att analysera romantiska hollywood-

komedier och draman menar författarna till artikeln att förändringen av kärleken i störst mån 

beror på att det inte längre finns starka normer som styr hur människor ska välja sina 

partners. När normer förändras för kärleksrelationer betyder det också att den känslomässiga 

upplevelsen av kärleken, att bli kär och att vara kär, kommer att förändras (a.a. s.552). En 

kärleksrelation idag grundar sig i vetskapen av att det finns fler potentiella partners där “ute” 

som lika väl som en nuvarande partner kan komma att bli ens “själsfrände”. Dowd och 

Pallotta menar att en perfekt match inte är något de flesta letar efter eller tror existerar. En 

modern relation utgår istället i om relationen är en bra investering för framtiden och om det 

finns likartade intressen i och för relationen (a.a. s.552).  

Zygmunt Baumans analys av nutidens kärleksrelationer är återkommande i forskningen 

inom fältet. Baumans beskrivning av nutida relationer liknar Beck och Beck-Gernsheims i 

den mån att de släktskap och de traditioner som släktskapet kom med, präglade tidigare 

relationer (Mjöberg, 2011, s.38). Men dessa traditioner och band finns inte längre. Istället 

menar Bauman att människor idag, på egen hand, måste se till att knyta dessa band (a.a. s.38). 

I boken “Liquid Love” beskriver Bauman det moderna samhällets relationer och förhållanden 

som en fast form som nu har lösts upp. Han menar att den tidigare (fasta) moderniteten var 

strukturerad, rationell och byråkratisk men har gått till att bli oformbar, ostrukturerad och 

flexibel, alltså till en flytande modernitet (Best, 2019, s.1100).  

Människor är friare inom sina relationer idag menar Bauman. Men friheten kommer med 

ett pris. Det finns fortfarande en önskan om att vara delaktig i en gemenskap, men också en 

rädsla för den bundenhet gemenskapen kan komma med (Mjöberg, 2011, s.39). Tvivlet 

mellan att få vara fri och att tillhöra en gemenskap är det som präglar nutida relationer enligt 

Bauman. För att inte hamna i relationer med för stora förväntningar som kan inkräkta på en 

individs frihet, måste individen knyta sina band till andra löst. På det viset kan dessa band 

med lätthet sedan knytas upp igen (a.a. s.39). Bauman menar också att människor kan infinna 
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sig i relationer där det kan vara sig själva utan tvång, men att det inte stoppar människor i det 

flytande samhället från att söka sig vidare till något ännu bättre och ännu friare (a.a. s.39).  

2.3 Kärlek i reality-TV  

Bartlett, Clarke och Cover beskriver i “Playing with Script - Social Experiments and Reality 

Television” människors sexualitet som något performativt. De menar att vi människor följer 

en rad olika uppsättning koder och regler när det kommer till intima relationer, som också 

kallas för Manus (script) (Bartlett, Clarke & Cover, 2019, s.51). När en individ flörtar eller 

har en intim relation med någon följer hen ett manus där lämpliga eller olämpliga socialt 

betingade koder medföljer. Alltså ger manus en manual för de sociala beteenden som är 

acceptabla eller ej. Författarna visar på hur flörtande är konstruerat med hjälp av begreppet 

manus och teorin om att alla sociala konventioner, med agerande och respons på agerandet, 

kan ses som ett manus beroende på den mening som ges till handlingen (Bartlett et al., 2019).  

Det är genom olika medier som individer får ta del av kärleks-manus då de är inbäddade i 

böcker, TV program, filmer och nyhetsartiklar, vilket också gör dem tillgängliga till de allra 

flesta människor (Dowd & Pallotta, 2000, s.554).  

Genom att analysera reality programmet Gift vid första ögonkastet visar författarna av 

“Playing with Script - Social Experiments and Reality Television” hur människor lär sig 

koder om intimitet genom den intimitet som visas i programmet (Bartlett et al., 2019). 

Författarna menar att den intimiteten och de manuskript som produceras och visas i reality 

program ger ett värdefullt material för att undersöka vad för sociala “rätt” och “fel” som lärs 

ut samt dominerar den sociala ordningen.  

Michelle Brophy-Baermann skriver i sin artikel “True love on TV:  A Gendered Analysis 

of Reality-Romance Television” att människor idag får mycket av sin utbildning genom 

populärkulturen (2005, s.19). Bara genom att slå på sin TV kan människor bli inspirerade av 

sökandet efter romantik och sin “perfekta match” (a.a. s.17). Brophy-Baermanns artikel är en 

analys av den amerikanska versionen av reality programmen “The Bachelor” och “The 

Bachelorette”. Båda programmen går ut på att en person ska dejta främlingar, som alla bor i 

samma hus, för att sedan i sista avsnittet välja den person som hen vill vara med (a.a. s.22–

23). Brophy-Baermann menar att politiker i USA är rädda att program som The Bachelor och 

Bachelorette ska influera tittare och deras syn på äktenskap (a.a. s.21) men hon beskriver hur 

reality serier som The Bachelor faktiskt främjar familjebilden då familjen ofta står i fokus 

under programmets gång (a.a. s.36).  
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Artikeln tar också upp hur män respektive kvinnor i programmen hanterar att bli avvisade. 

Brophy-Baermann tar upp hur varje avsnitt av programmet visar tårfyllda kvinnor som menar 

att de har “put their heart on the line” och skyller på sig själva för att de har blivit avvisade. 

Männen i programmet nämner däremot inte någon hjärtesorg utan skyller istället på kvinnan 

som avvisat dem. De kan inte förstå hur hon väljer någon annan än dem (Brophy-Baermann, 

2005, s.37–38). 

Brophy-Baermann avslutar sin artikel med att beskriva dejting TV-program som en 

uppdaterad askungesaga för kvinnor, där en pojkvän snarare än en karriär borde vara ens 

huvudsakliga mål. Hon menar också att dessa typer av program kan vara en påminnelse till 

tittarna av vad de har i sina egna relationer och liv och acceptera det för vad det är. Eller kan 

programmen vara en flykt från en individs egen vardag för att kunna få ta del av någon 

annans askungesaga (Brophy-Baermann, 2005, s.44) 

McKenzie och Dales skriver i sin artikel “Choosing love? Tensions and transformations 

of modern marriage in Married at First Sight” att idealet av giftermål som är baserat på kärlek 

reflekteras genom reality-TV (2017, s.857) samt att denna typ av program förstärker 

heteronormativa äktenskaps ideologier (a.a. s.859). Likt Bartlett, Clarke och Cover analyserar 

författarna till artikeln TV programmet Gift vid första ögonkastet. Författarna menar att 

programmet visar en bild av äktenskap som är baserat på objektiv kompatibilitet snarare än 

ett individuellt val. Men likt Bartlett, Clarke och Cover menar de att äktenskapen i 

programmet är beroende av ett romantiskt manus (a.a. s.857). Alltså att deltagarna följer 

koder för vad som är “rätt” och “fel” inom dejting, kärlek och intima relationer. Författarna 

menar att paren i Gift vid första ögonkastet är bundna till de manus som definierar 

romantiska relationer trots att de inte självmant har valt sin partner (a.a. s.858). 

Programmet bygger på en “vetenskaplig förutsägbarhet” där experter parar ihop 

människor som de tror ska bli en bra “match”. Deltagarnas bristande förmåga att på egen 

hand finna kärleken presenteras som ett av de största hindren i dejtingvärlden och är därför en 

anledning till varför många deltagare söker sig till programmet (Mckenzie & Dales, 2017, 

s.862). I Gift vid första ögonkastet presenteras inte äktenskap som bygger på romantisk 

prestanda som ett resultat till ett långvarigt och framgångsrikt äktenskap, utan snarare ett 

äktenskap som bygger på psykologisk och biologisk kompatibilitet (a.a. s.864). Men kärlek 

beskrivs samtidigt som något som saknar förutsägbarhet och som något som styrs av ödet 

menar författarna. Programmet kan därför ses som ett experiment i om romantisk kärlek kan 

byggas på utvalda egenskaper eller om det endast är genom ödet som kärlek kan uppstå (a.a. 

s.862). 
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2.4 Kärlek & dejtingappar  

Likt äktenskapet som kommit att bli mer flexibelt så har också dejtande kommit att förändras 

(Stoicescu, 2019, s.27). Maria Stoicescu skriver om nätdejting och påverkan som internet har 

haft på människors dejtingliv. I sin artikel “The globalized online dating culture: Reframing 

the dating process through online dating” beskriver hon hur dejtingappar gör det lättare för 

människor att finna potentiella partners (a.a. s.22). Med tidigare forskning visar hon tre 

faktorer till varför dejtingappar har kommit att bli ett vanligt tillvägagångssätt för individer 

att träffa nya människor. Dels bidrar integreringen och tillgången av internet som numera 

finns i människors vardagsliv, dels letar människor efter både romantiska och sexuella 

relationer i följd av att giftermål inte längre är lika vanligt i ung ålder. Tredje faktorn är att 

stigmat som tidigare funnits kring att dejta online har blivit mindre då tidigare forskning i 

artikeln visar att attityden kring online dating har kommit att bli mer positiv (a.a. s.23).  

Forskning visar dessutom på att nätdejting har kommit att uppmuntra relationer mellan 

människor av olika bakgrunder och etnicitet. Det nya sättet för dejting visar sig haft ett stort 

inflytande på dejting-kulturen och samhällsstrukturen i stort (a.a. s.24–25). Stoicescu nämner 

både Beck och Beck-Gernsheim och Bauman i sin artikel. Hon beskriver hur Beck och Beck-

Gernsheim menar att nätdejting numera är en viktig och erkänd tillgång för att beskriva 

moderna kärleksrelationer (a.a. s.27). Samt hur Bauman också erkänner nätdejting, fast i form 

av en typ av underhållning där olika utbyten sker mellan individer utan “en rädsla för den 

verkliga världens konsekvenser” (a.a. s.27).  

Likt Stoicescu menar också Hobbs, Owen och Gerber att människor idag har en helt 

annan potential, i motsvarighet till förr, för att finna en romantisk eller sexuell relation genom 

sina mobiltelefoner. De menar att dejtingappar har ersatt det “gammeldags viset”, i form av 

familjen och samhället, i rollen av “matchmaking”. Dejtingappar har till och med ersatt 

arbetsplatser och klubbar som potentiella platser till att finna en framtida partner (Hobbs et. 

al, 2017, s. 272). I sin artikel “Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital 

transformation of intimacy” beskriver författarna lättheten av att använda dejtingappar via 

mobilen som en bidragande faktor till varför dejtingappar har kommit att bli viktigt för 

uppvaktningen av ett potentiellt kärleksintresse (a.a. s.272). Enligt skaparna av dejtingappen 

Tinder så går appen ut på att skapa en lägre känsla av stress inför att dejta. Samt så ska appen 

bidra till mindre känslomässig och tidsmässig investering i dejtinglivet (a.a. s.272). Detta är 

extra positivt för de med en stressig vardag då appen ger dem möjlighet att träffa människor 

utan att lägga ner alltför mycket tid och energi (a.a. s.279).  
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Artikeln visar på forskning som gjorts av människor som använder dejtingappar, där 

många av de som intervjuats för artikeln berättar att dejtingappar har gett dem en enkelhet till 

att finna relationer som inte kräver någon större social interaktion utan endast går ut på ett 

sexuellt möte (Hobbs et. al, 2017, s.277). Flera av respondenterna i undersökningen uppgav 

att dejtingappen de använde gav dem möjlighet till att prata och dejta fler än en person 

samtidigt (a.a. s.279). En respondent i forskningen uppger att dejtande genom appen Tinder 

inte alltid var av belåtenhet då de dejter hon gick på sällan gick särskilt bra. Men hon uppger 

också att användningen av appen breddade hennes möjligheter i dejtingvärlden och till slut 

ledde en av dejterna till ett stabilt förhållande (a.a. s.278).   

Författarna till artikeln avslutar med att säga att trots att flera användare av dejtingappar 

söker lätta och kravlösa möten så är det också många av användarna som ser dejtingappar 

som en möjlighet till att finna kärlek och en livspartner. Dejtande via mobiltelefoner ger nya 

möjligheter och en större frihet till att finna potentiella kärleksrelationer. Men det tar inte bort 

oron över att inte finna kärlek eller en försämrad självbild som dejting, förr och nu, också kan 

bidra med (Hobbs et. al, 2017, s.81–82). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning visar hur villkoren för kärleksrelationer har kommit att förändras genom att normer 

kring kärlek och familj har suddats ut och blivit förhandlingsbara. De tidigare självklara 

banden mellan individ, familj och samhälle har lösts upp och ersatts av tunna band som i sin 

tur påverkar människors romantiska relationer. De tunna banden är lätta att knyta men också 

lätta att knyta upp. Avtraditionalisering av familje- och relationsband har ersatts av 

marknadens logik vilket skapar en osäkerhet i relationer - om en individ inte vill känna sig 

bunden, har hen alltid möjligheten att ta en annan väg i livet - ett annat jobb, partner etc. 

Utifrån marknadens logik ses en potentiell partner som en investering för individens framtid. 

Skulle relationen inte kännas rätt är det lätt att söka sig vidare efter en ny partner. Precis på 

det sätt reality-TV visar är möjligt då reality-TV:s budskap och innehåll kan övertas av tv-

publiken. Reality-TV:s kärleks-manus visar också vad som är “rätt” och “fel” i 

kärleksrelationer i det verkliga livet och kan komma att inspirera människor i sökandet efter 

romantik och kärlek. Forskning om kärlek i reality-TV visar dessutom att TV-programmen i 

sig kan bli svaret för de människor som upplevt sig misslyckas i att finna kärleken.  

Forskning om online-dejting visar att människor i hög grad söker enkla förbindelser utan 

krav, samtidigt som en långvarig relation ofta är önskvärd. Det mer lättillgängliga dejtinglivet 
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paras ihop med en romantiserad idealisering av kärlek. Friheten att inte hänge sig helt i 

relationer parat med nutidens dejtingkulturs alla möjligheter ger individer en känsla av 

rotlöshet. Nutida kärleksrelationer styrs av både det vi ser på TV men också i hur dejting och 

sökandet efter en partner har kommit att förändras.  
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3. Teori 

3.1 Inledning till teoretiskt ramverk 

Den här uppsatsen ämnar synliggöra hur modern kärlek kommuniceras och hur känslomässig 

investering förmedlas i reality-TV. För att undersöka detta kommer Eva Illouz teori om 

modern kärlek och Anthony Giddens teorier om det rena förhållandet och den 

sammanflödande kärleken att användas. Dessa teorier samt teorins relevans för studien 

kommer att presenteras i detta kapitel.    

3.2 Anthony Giddens teori om kärlek  

Sociologen Anthony Giddens (1999) menar att det senmoderna kärlekslivet har blivit en 

spegling av samhällsutvecklingen. Relationer har blivit flexibla och partners utbytbara 

samtidigt som vi saknar starka normer att luta oss mot för att veta hur två personer ska leva 

sitt gemensamma liv. Den moderna kärleken ställer oss inför frågor som: ’vad får jag ut av 

vår relation?’ och ’är relationen värd att investera i?’. 

Giddens (1999) menar att vi allt mer kommit att engagera oss i det han kallar för Rena 

relationer som är styrda av våra individuella önskemål snarare än av samhälleliga 

konventioner och normer. Den rena relationen tar inga yttre faktorer i beräkning utan 

upprätthålls för sitt eget värde och för vad den har att erbjuda båda parter i ett förhållande 

(a.a. s.112). De besvär som kan komma att uppstå i försök till att både finna och bevara ett 

tillfredsställande förhållande för båda parter i det, handlar om kärleken i relationen samt den 

asymmetri som kan finnas mellan könen i en heterosexuell relation. Giddens menar att män i 

större utsträckning har svårt att kommunicera sina känslor, vilket kan sätta käppar i hjulet för 

en ren relation (a.a. s.113). För att inleda en relation, och för att vilja stanna i relationen, är 

det högst viktigt att känna en tillfredställdhet med sitt val av partner och vad relationen ger 

en, både känslomässigt och fysiskt. Därför är känslan av att aldrig riktigt vara nöjd i sin 

relation något som kan komma att skapa problem. Det måste finnas en uppfylld balans och 

ömsesidighet mellan parterna i relationen där båda får tillbaka lika mycket som de ger (a.a. 

s.113).  

Om den pre-moderna relationen byggde på skyldighet så bygger de moderna relationerna 

på ömsesidig kärlek, intimitet och närhet. Alla dessa element är väsentliga för en långvarig 

relation. Men den moderna kärleken är också en typ av förpliktelse då förpliktelser är det som 

förutsätter ett ömsesidigt och tillitsfullt förhållande menar Giddens (1999, s.116). Utan 
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ömsesidigheten kan den rena relationen inte existera. Förpliktelser kan liknas vid det som 

ersätter den pre-moderna kärlekens yttre faktorer som familj och samhälle och är det som får 

en individ att vilja satsa och hänge sig en relation. I alla fall för stunden (a.a. s.114–115).  

Giddens (1995) menar att den romantiska kärleken, som oftast endast riktar sig till 

heterosexuella monogama par, allt för ofta slutar i en underkastelse för kvinnor i relationen 

då deras dröm om den romantiska kärleken inte möts av mannen (a.a. s.61–62). Den 

Sammanflödande kärleken å andra sidan förutsätter ett jämlikt känsloutbyte och en öppenhet 

mellan båda parter i förhållandet och erkänner den manliga känslomässiga sårbarheten (a.a. 

s.61). Den romantiska kärleken har en föreställning om att det finns en kärlek som varar för 

evigt. Men Giddens menar att människor idag inte söker efter en och samma person som 

kärleken ska vara för evigt med (a.a. s.60). Individer söker istället efter en så pass 

meningsfull och tillfredsställande relation att individen vill fortsätta den. Sökandet efter en 

speciell relation och inte en speciell person gör därför själva formen för relationen till det 

allra viktigaste. Relationen upprätthålls endast så länge båda parter i den tillgodoses sina 

emotionella och sexuella behov (a.a. s.61). Giddens menar också att kärleken i relationen 

endast kan utvecklas i den mån som intimiteten i relationen utvecklas. Alltså i den 

utsträckning som båda parter i relationen är villiga att avslöja sina behov, visa sig sårbara och 

därmed investera känslomässigt i relationen (a.a. s.61). Desto större känslomässigt utbyte det 

finns i relationen, desto närmre kommer förhållandet den rena kärleksrelationens prototyp. 

Reglerna i den sammanflödande kärleken är dock redan lik den rena relationen i den mån att 

individer kan välja att lämna relationen om den inte längre uppfyller ens önskningar och 

behov (a.a. s.62). Den sammanflödande kärleken, som är aktiv snarare än förutsättningslös, 

kan därför ses som en följd av nutidens ökade separationer (a.a. s.60). 

Giddens teori om den rena relationen utgår alltså i att de flesta relationer idag existerar 

utan yttre faktorer och syften. Relationen kan existera endast så länge båda parter i relationen 

får ut något av den. Den sammanflödande kärleken bygger på ett jämlikt känslomässigt 

utbyte och att människor idag inte söker efter en speciell person utan en relation som är både 

så pass meningsfull och tillräcklig att individen vill fortsätta infinna sig i relationen. Den 

sammanflödande kärleken kan därmed ses som en uppkomst i kontrast till den romantiska 

kärleken som istället tror på “den eviga kärleken”. Den sammanflödande kärleken kan endast 

gro starkare om intimiteten i relationen utvecklas och individerna i den öppnar upp sig för 

varandra.  
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3.3 Eva Illouz teori om kärlek  

Sociologen Eva Illouz (2013) beskriver i sin bok “Därför gör kärlek ont” kärleken som ett av 

de främsta områdena för att kunna förstå moderniteten på. Detta då kärleken har genomgått 

en förändring likt marknaden och den frigörelse ekonomin gjorde från moral och normer 

(2013, s.21-22). Illouz menar att kärlek idag i förhållande till förr, när kärlek sågs som en 

överväldigande erfarenhet och en okontrollerbar kraft, istället sker genom rationalitet och där 

val av partner baseras på individers individuella och subjektiva referensramar (a.a. s.31, s.65). 

Med modernitetens uppkomst och struktur har individer blivit friare och därmed har 

valmöjligheten av potentiella partners ökat. Möjligheten att kunna välja är ett av 

modernitetens främsta och viktigaste kulturella kännetecken och just därför är det viktigt 

enligt Illouz, för att förstå kärlek som en modern erfarenhet, att se varför människor väljer, 

eller inte väljer, att hänge sig en kärleksrelation (a.a. s.34).  

I moderna kärleksrelationer betraktas en potentiell partner från både en psykologisk, 

känslomässig och sexuell aspekt. Sexualitet ses som ett modernt fenomen och har kommit att 

spela en större och viktigare roll för relationer (Illouz, 2013, s.65). Detta då den fysiska 

attraktionen har visat sig vara den viktigaste faktorn till intresseväckande, samt så har det 

blivit ett medvetet och legitimt kriterium i sökandet efter en partner (2013, s.73–74). Illouz 

menar att när individualiseringen har ökat så har den fysiska dragningskraftens inverkan på 

romantiska relationer gjort detsamma (a.a. s.74). Detta bidrar till en komplexitet hos individer 

i sökandet efter en partner då beslutskriterier och försök till att kombinera alla de olika 

kriterier en individ tycker är viktigt hos en partner kan komma att bli svårt.  

 Illouz (2013) menar att det finns olika bedömningskriterier idag som individer måste ta 

hänsyn till. Förändringen av kärlek har inneburit att människor inte behöver ta sociala gränser 

i beräkning i val av partner, men trots det värdesätter vissa individer reproduktionen av den 

sociala klass de tillhör som ett beslutskriterium. Andra tar hänsyn till mediekulturen, som 

reproducerar vad vi borde finna attraktivt och sexigt, i valet av partner (Illouz, 2013, s.76). 

Eva Illouz nämner realityserien The Bachelor som ett exempel på gestaltningen av 

kärleksrelationens sexualisering, partnersökandets individualisering och ökade 

komplexibilitet (a.a. s.87–88).  

En stabil och intim relation beskrivs som svåruppnåelig i “Därför gör kärlek ont” då män 

till skillnad från kvinnor många gånger inte är villiga att investera känslomässigt i en relation 

(Illouz, 2013, s.102), precis som Giddens också påpekat. Men rädslan för att binda sig 

existerar hos både kvinnor och män i det moderna samhället. En relation idag kommer med 
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premissen av en större flexibilitet, där två personer kan skriva ett kortsiktigt avtal där avtalet 

med enkelhet kan komma att brytas upp. Friheten som finns i att när som helst kunna avsluta 

ett förhållande bidrar till en ovillighet i att inleda en relation (a.a. s.104).  

När en individ inte kan hänge sig en relation, utan söker många olika och korta 

förbindelser beskriver Illouz det som en hedonistisk rädsla (Illouz, 2013, s.120). Denna typ 

av rädsla för att slå sig till ro bottnar i svårigheten av att välja (a.a. s.134). De faktiska och de 

inbillade framtida möjligheterna som en individ ser framför sig gör det svårt för hen att binda 

sig till endast en partner (a.a. s.135). För att tids nog kunna välja måste en individ föreställa 

sig sin framtid, ge upp möjligheten av att kunna finna ett bättre alternativ och ta reda på sina 

preferenser när det kommer till en partner (a.a. s.145,136). Båda parter i relationen behöver 

sedan känna efter om de har starka känslor för varandra och därefter föreställa sig deras 

relation i framtiden för att kunna se om deras förhållande känns som att det kan bli långvarigt 

eller ej (a.a. s.136). 

Alltså utgår teorin i att kärleksrelationer avspeglar grundläggande samhällsförhållanden, 

med otydligare samhällsnormer som styr både kärleksrelationers hållbarhet och hur partners 

väljs. I ett mer flyktigt kärleksliv har nya normer kommit att bli viktiga i valet av partners, 

där exempelvis sexuell attraktion har blivit ett legitimt urvalskriterium. En avgörande faktor 

för relationers hållbarhet är individernas förmåga att hantera den hedonistiska rädslan och 

trots vissheten om risker, välja att investera i relationen. 

3.4 Det teoretiska ramverkets relevans för studien 

Analysen av hur modern kärlek och känslomässig investering förmedlas i realityserien “Gifta 

vid första ögonkastet” vägleds av två frågeställningar: Hur presenteras den moderna kärleken 

i reality-TV och hur förmedlas känslomässig investering i reality TV? För att åskådliggöra 

hur modern kärlek förmedlas behövs fenomenet avgränsas och ges bestämningar. Giddens 

teori om rena relationer och den sammanflödande kärleken visar hur modern kärlek kan 

förstås och vad som kännetecknar den.  

För att besvara fråga två behövs teori som visar vad som menas med känslomässig 

investering och en teoretisk idé om hur känslomässig idé kan förmedlas. I Illouz bok “Därför 

gör kärleken ont” presenteras begrepp och resonemang som kan vägleda observationen av 

programinnehåll och begripliggöra exempelvis investeringsstrategier. 
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Tillsammans visar Giddens och Illouz teoretiska resonemang att kärlekens sociala 

spelregler speglar samhällsutvecklingen och att reality-tv blir ett betydande kulturellt uttryck 

för hur vi ser på intima relationer idag. 
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4. Metod 

4.1 Inledning till metod 

Det här kapitlet redogör för hur jag har gått tillväga för att samla in samt analysera det 

material som används i min studie. Kapitlet är indelat i fyra delar och presenterar kvalitativ 

innehållsanalys som metod, hur insamling av material har gått till, en diskussion av 

validiteten av det insamlade materialet och etiska aspekter samt skapandet av kategorier och 

mönster som gjorts genom kodning utifrån det insamlade materialet.  

4.2 Metodologisk ansats  

För att besvara mina frågeställningar har jag utfört en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är en av flera forskningsmetoder som används för att kunna analysera data då 

den fokuserar på textens innehåll och dess kontextuella betydelser (Hsieh & Shannon, 2005, 

s.1278). Jag har utfört observationer av reality-TV som jag sedan med hjälp av 

innehållsanalysen kunnat analysera och dra slutsatser utifrån för att göra en tolkning av 

materialet (Hsieh & Shannon, 2005, s.1278). I ett första steg har observationsmaterialet 

kodats för att i nästa steg identifiera teman och mönster i textdatan. I ett tredje steg har teman 

och mönster tolkats med hjälp av den teori och den tidigare forskning som redovisats i 

uppsatsen, för att därefter kunna dra slutsatser om hur modern kärlek kommuniceras och 

känslomässiga inventering presenteras i det observerade programmaterialet (2005, s.1278).  

4.3 Material  

Datainsamling 

För att kunna synliggöra hur modern kärlek kommuniceras och hur känslomässig investering 

presenteras i reality-TV har jag observerat sammanlagt åtta avsnitt av reality-TV. Jag har valt 

att utföra min observation utifrån både den amerikanska och svenska versionen av 

programmet Gift vid första ögonkastet. Detta gav en större spridning geografiskt men också 

möjligheten till att ta del av fler personers relationer. Gift vid första ögonkastet är ett program 

som, till skillnad från många andra dejtingprogram där tittare endast får ta del av en dejt, ger 

en inblick i människors vardag och ger därför också en mer ingående bild av hur relationer 

byggs upp i programmet. Den svenska versionen har avsnitt runt 40 minuter och den 
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amerikanska har avsnitt runt 100 minuter, detta utgjorde därför en total observation om 

ungefär 9 timmar och 30 minuter. Jag fick tillgång till avsnitten via SVT play.  

Jag valde att använda mig av observation för insamling av mitt material för att kunna få 

tillgång till ett inifrånperspektiv av de människor jag observerade och därmed kunna ta del av 

deras handlingar, konversationer och beteenden (Bryman, 2012, s.430). Alltså en direkt 

ingång av vad som visas i programmet, av de observerade deltagarnas uttryckta känslor och 

handlingar. Då jag valde att observera realityserier så blev mina observationer icke 

deltagande. Jag observerade genom en skärm och vistades inte direkt i den sociala miljö som 

mitt material utgick ifrån (a.a. s.273). Med observation som metod fick jag tillgång till 

individers uppfattning genom beskrivningen de ger av hur de ser på olika problem och 

situationer. Men jag fick också tillgång till möjligheten att observera om de följer den 

beskrivningen i deras handlingar (a.a. s.175).  

Jag har delat in min datainsamling i två steg för att kunna bygga en modell av mitt 

material. I det första steget användes en ostrukturerad observation av tre avsnitt, för att ge 

möjlighet till att finna preliminära teman av materialet samt för att få en känsla av det 

material jag samlade in. I nästa steg utförde jag en strukturerad innehållsanalys av resterande 

avsnitt där jag avgränsade mitt material till det jag ansåg väsentligt för min studie och för min 

analys. Genom att dela upp mitt material i två steg tar min modell stöd i etablerad teori för 

analysen men undantar inte på förhand data som kunde vara av intresse för att besvara mina 

frågeställningar.  

 

Steg 1 

I det första steget av insamlingen av mitt material valde jag att observera tre avsnitt, varav två 

från den amerikanska versionen av Gift vid första ögonkastet, och ett från den svenska 

versionen. Detta gjorde jag genom att använda mig av en ostrukturerad observation, vilket 

betyder att jag inte använde mig av ett observationsschema med förbestämda kategorier för 

att leta efter specifika mönster i avsnitten. Istället antecknas allt i sin helhet i observationen 

för att senare kunna se vad för potentiella mönster som avtecknade sig. Mina anteckningar va 

“fria” och jag försökte att inte allt för snabbt binda mig vid uppfattningar eller låsa mig vid 

ett visst synsätt. Fokus låg istället på att observera detaljer i deltagarnas beteende (jmf. 

Bryman, 2012, s. 273). Utförandet av ostrukturerad observation av dessa tre avsnitt medförde 

alltså att jag inte bortsåg från material som sedan kunde komma att bli väsentligt för 

utförandet av en analys kring mina frågeställningar. Därför gav steg ett mig möjlighet att få 
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en känsla av vad för material som skulle uppkomma i resterande avsnitt samt möjlighet till att 

se preliminära teman inför dessa.  

 

Steg 2 

I nästa steg utförde jag en strukturerad innehållsanalys av ett större urval av avsnitt. När 

formulerade regler används för de beteenden som ska observeras kallas det för en 

strukturerad observation (Bryman, 2012, s.272). Dessa regler innefattar den tid som avsätts 

för observationen samt hur observationen ska gå till. En viktig del av den strukturerade 

observationen är tillämpningen av ett observationsschema, detta schema möjliggör en lättare 

tillgång till de beteenden som är av intresse (a.a. s.272). 

Utifrån det första steget av insamlingen av min data skapade jag ett observationsschema som 

utgick från mitt syfte, frågeställningar och teorier. Kategorierna jag valde för mitt 

observationsschema var: Intimitet och förväntningar. Intimitet ramade in både känslor, 

kommunikation och sexualitet. Alltså hur deltagarnas emotionella intimitet visades, hur 

deltagarna delade tankar, känslor och sårbarhet samt hur deltagarna var nära varandra 

kroppsligt.  Förväntningar ramade in de förväntningar deltagarna hade på partnern de blev 

ihop-matchad med men också förväntningar som de uttrycker att de har på partners generellt.  

Kategorierna jag valde var alltså breda och inte allt för specifika då jag inte ville vara för låst 

i mina observationer men fortfarande få hjälp av schemat i vilka kategorier som va viktiga att 

anteckna för min studie.  

I första steget fick jag en förståelse för mitt samlade material och en uppfattning om dess 

innehåll och hur avsnitten var dramaturgiskt uppbyggda. De började med en intresseväckande 

fråga, en utvecklande och problematiserande mittdel och en avslutande “cliffhanger” till nästa 

avsnitt. Jag begränsade inte mitt fokus på förbestämda aspekter i aktörernas beteenden eller i 

deras tal utan observerade om vad och hur aktörerna talade med varandra, hur de reagerade 

på varandras tal och beteende samt vad i relationerna som lyftes fram som särskilt intressant. 

I det andra steget försökte jag däremot, med hjälp av mitt observationsschema, urskilja 

specifika mönster som jag tyckte anspelade på vad som skulle komma att bli viktigt för att 

besvara mina frågeställningar. Jag la vikt vid alla de samtal, berättelser samt de interaktioner 

som uttryckte hinder och möjligheter för känslomässig investering, samt kommunicerade 

modern kärlek utifrån Anthony Giddens och Eva Illouz teorier. Detta steg gjorde det enklare 

för mig att avgränsa i mitt insamlade material och göra det applicerbart på mina 

frågeställningar och valda teorier.  
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Gift vid första ögonkastet 

“Gift vid första ögonkastet” är ett realityprogram som startade i Danmark 2013. TV-idén kan 

ses som ett västerländskt kulturfenomen då programmet och de frågor det tar upp är begränsat 

till en europeisk, amerikansk och australiensisk publik (Bartlett et al., 2019, s.55). I den här 

uppsatsen kommer jag som nämnt att observera avsnitt av både den svenska och amerikanska 

versionen av programmet.  

Gift vid första ögonkastet går ut på att deltagarna i det, med hjälp av “experter”, blir 

ihopparade med en person som de inte får se förrän de står framför ett altare och ska gifta sig. 

Efter bröllopet är det fest och de nygifta får träffa varandras familjer och vänner innan de 

redan nästa dag ska iväg på sin allra första semester tillsammans. Efter resan ska paret, 

hemma i vardagen igen, flytta ihop. Paren i det amerikanska Gift vid första ögonkastet bor 

ihop i åtta veckor och paren i den svenska versionen bor tillsammans i fyra veckor. Tittare får 

sedan ta del av hur paren lär känna varandra, hur de försöker få deras vardagar att gå ihop och 

om det växer fram några känslor hos deltagarna. De så kallade “experterna” som parat ihop 

deltagarna spelar en viktig roll i programmet då de kommenterar deltagarnas beteenden och 

hjälper deltagarna att komma över potentiella problem som kan uppstå i deras relationer. I det 

svenska Gift vid första ögonkastet utgörs experterna av en psykolog, en psykoterapeut och en 

sexolog. I båda de amerikanska säsongerna består experterna av en äktenskaps coach som 

också är pastor, en sexolog och en sociolog. Paren får hjälp med att jobba både på sin relation 

men också med sig själva. Med experternas hjälp kan de få syn på varför de reagerar och 

handlar som de gör, men också få lärdom i hur de kan utvecklas (Bartlett et al., s.55–56). I 

slutet av programmets gång ska alla deltagare komma fram till om de vill fortsätta sina 

äktenskap eller om de vill skiljas.  

I den amerikanska versionen av Gift vid första ögonkastet observerade jag sammanlagt 

fyra avsnitt av programmets nionde och tionde säsong. Säsongerna hade premiär i USA 2019 

respektive 2020. Jag valde att observera två säsonger av den amerikanska versionen för att få 

en större spridning av olika deltagares syn- och förhållningssätt på och av den relation de 

blivit matchade in i. Jag observerade avsnitt 1 och 4 av säsong tio, där första avsnittet endast 

gick ut på ihop-matchningen som experterna gjorde av de sökande till programmet. I avsnitt 

fyra tillbringade deltagarna sin första natt tillsammans efter att de träffats för första gången på 

sin bröllopsdag. Den nionde säsongen hade endast fem avsnitt tillgängliga på SVT play. Jag 

valde att observera avsnitt 12 och 15 då deltagarna i avsnitt 12 befann sig i ungefär mitten av 

programmet och hade tre veckor kvar tills de skulle bestämma sig för om de ville fortsätta 



 20 

sina äktenskap. Avsnitt 15, mitt sista observationstillfälle för den amerikanska versionen, 

utgör det sista avsnittet av programmet där deltagarna fattade sina beslut.  

Gift vid första ögonkastet Sverige sände sin senaste säsong 2021 och var den sjunde 

säsongen att sändas. Jag observerade avsnitt 1, 3, 5 och 7 där avsnitt 1 ger en introduktion till 

deltagarna där de berättar vilka de är, vad de söker hos en person och varför. I avsnitt 3 får 

tittare ta del av deltagarnas första dygn som gifta och i avsnitt 5 börjar deltagarna närma sig 

slutet av experimentet. Avsnitt 7 är det näst sista avsnittet för säsongen och visar den sista 

veckan innan deltagarna ska ta beslutet om de fortsatt vill vara gifta. 

4.4 Kodning  

För att kunna sortera ett stort omfång av material används kodning. Kodning utförs genom att 

läsa det samlade materialet ingående samt genom att föra anteckningar i marginalen. Kodning 

gör det insamlade materialet hanterbart genom att sortera materialet i olika kategorier. 

Genom dessa kategorier framkommer mönster som sedan förenklar analysarbetet (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.198). Jag har använt mig av en öppen kodning i mitt arbete, då den öppna 

kodningen inte utgår från förbestämda kategorier av vad som är meningsbärande att 

kategorisera. Jag kodade istället, utefter ord, begrepp, uttryck och meningar det som jag 

tyckte var meningsbärande i observationen, med grund i mina frågeställningar och mina 

valda teorier, för att på så vis få syn på mönster. Kodningen utfördes genom att föra 

marginalanteckningar av nyckelord, återkommande ord och sammanhang. De koder som 

sedan hade något gemensamt grupperade jag in i kategorier, som därefter formulerade teman 

(David & Sutton, 2016, s. 19). Tabell 1 visar ett exempel på hur jag kodade mitt observerade 

material: 
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Tema Intimitet Risk 

Kategori Möjliggör och förhindrar 

intimitet  

Risk-strategier 

Koder Inget sex skapar en 

osäkerhet, öppenheten möts 

inte av ett öppnande tillbaka, 

olika nivåer känslomässigt, 

saknar fysisk närhet i 

relationen, fysisk intimitet, 

känslomässig intimitet, sex, 

visar på sårbarhet 

Villig att riskera allt för 

kärleken, sökandet efter den 

rätta personen innebär att ta 

en risk, hantera rädsla för 

misslyckande, att bli sårad, 

hjärtekrossad, att bli lämnad 

Tabell 1. Kodningsschema 
 

“Intimitet” och “risk” är, bland andra, två teman i mitt kodningsschema. Dessa teman 

utgjorde två underrubriker i mitt resultat- och analyskapitel och de utdrag som syns i tabell 1 

visar exempel på ord och meningar som tillsammans skapade dessa teman.  

4.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och forskningsetik 

En fördel med att observera offentligt material i form av reality är att personerna som agerar i 

programmen inte medvetet anpassar sitt beteende utifrån observationsstudien. Hade de 

justerat sina handlingar hade det observerade materialet inte kunnat betraktas som naturligt 

eller som tecken på vad som sker i reality-verkligheten (jmf. Bryman, 2012, s. 281). 

Naturligtvis är deltagarna i reality-programmen högst medvetna om att de blir filmade av ett 

tv-team och senare observerade av tv-publik. Men det är just sådana självpresentationer som 

jag avser att studera. Att vara en icke deltagande observatör har därför positiva fördelar 

jämfört med exempelvis en intervjustudie i det att den talade texten är ofiltrerad och inte 

påverkad av mig som observatör. Jag är förstås fullt medveten om att regissören filtrerar och 

väljer ut vilken talad text som förmedlas genom klippning och den vinkling som det medför. 

Men tv-narrativet är också en del av det som undersöks i min studie.  

Det är viktigt att ha en kritisk hållning till materialet då de medverkande medvetet kan 

försöka styra informationen i likhet med det sätt regissör och producent klipper och 

framställer scener och personer på ett visst sätt. Därför kan materialet aldrig ses som helt 

representativt för vad som utspelade sig under inspelningen av programmet. Observationerna 
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har dock utgått från de detaljer i beteende hos deltagarna och de känslor som de uttrycker 

vilket ger en validitet till det som jag avser att undersöka (jmf. Bryman, 2012, s.273). 

Ur en etisk aspekt är det viktigt att tänka på att återge deltagarnas och experternas 

utsagor, handlingar, känslor och konversationer respektfullt även om Gift vid första 

ögonkastet är ett offentligt material som är lättillgängligt för allmänheten.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Inledning till resultat och analys 

Det här kapitlet kommer att redogöra resultatet av min observation och tolkningen av mitt 

insamlade material i syfte att belysa hur den moderna kärleken kommuniceras och hur 

känslomässig investering förmedlas i reality-TV. Kapitlet redogör för detta utifrån fyra 

underrubriker där “Vad är en perfekt match?” belyser vad deltagarna av Gift vid första 

ögonkastet anser möjliggör en parrelation och vad som stärker en relation i val av partner. 

“Intimitetens krav” redogör för de krav intimiteten kan komma att ställa på en relation och 

vad som krävs för att ett intimt band ska kunna uppstå mellan ett par. “Risken med att älska” 

tar upp olika risker som kan komma att uppstå i en relation och slutligen tar “Ett komiskt 

löfte om framtiden” upp hur friheten påverkar moderna relationer.  

5.2 Vad är en perfekt match? 

“Varför jag är singel? Det är väl ingen som har fångat in mig ännu. För att jag fortfarande är ute och 

flyger och att jag nu känner att jag är redo att sätta mig ner och... fångas in.” (Gift vid första ögonkastet 

Sverige, 2021, avsnitt 1) 

 

Gift vid första ögonkastet Sverige inleds med deltagarnas utsagor om varför de har sökt till 

programmet. Anledningarna är lika varandra och speglar hur de allra flesta inte hittat rätt i 

tidigare relationer. Exempelvis har någon sökt på “fel ställen” och någon har behövt anpassa 

sig så pass mycket att hen inte kunnat vara “sig själv” i relationen och att förhållandet och 

välmåendet blivit “lidande”. Någon har tidigare träffat väldigt “vackra personer” men nu 

insett att det inte är utseendet som avgör om relationen kommer fungera. Frågan som ställs i 

den inledande sekvensen av programmet är “Vad är en perfekt match?” (Gift vid första 

ögonkastet Sverige, 2021, avsnitt 1). Förväntningarna som uttrycks bland deltagarna om hur 

en partner ska vara är många och olika: det är viktigt att ha samma framtidsdrömmar, att få 

lika mycket tillbaka som man själv ger i relationen, spontanitet, personen ska vara en “ja-

sägare”. Stor vikt läggs vid att personen ska matcha deltagarnas egen personlighet och ge en 

trygg känsla av att de kan “vara sig själva”.  

Att kunna få “vara sig själv” i en relation är en återkommande fras i det svenska Gift vid 

första ögonkastet. Att inte få vara sig själv låter på deltagarna som en känsla av hot av att inte 

kunna få vara fri, eller om partnern tillåter dem att faktiskt “vara sig själva” som en tillåten 
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känsla av frihet. Bauman beskriver moderna relationer som mer fria idag än vad de tidigare 

har varit. Men känslan av att vilja vara fri och samtidigt gå in i en relation kan komma att 

orsaka problem (Mjöberg, 2011, s.39). Om en relation skulle inkräkta på en individs frihet 

kan individer komma att vilja söka efter en partner som inte begränsar individens känsla av 

att få “vara sig själv” (a.a. s.39). Att vara fri och att kunna förverkliga sig själv är ett av 

modernitetens främsta signum (Illouz, 2013), så att den perfekta matchen inte ska inskränka 

på detta är kanske inte så konstigt. Deltagarna har sökt sig till programmet för att avsluta ett 

ofrivilligt singelliv. Partnern som de parats ihop med möjliggör ett slut på ofrivillig ensamhet 

men relationen kan samtidigt hota en upplevd frihet att få vara den man vill vara. Det är en 

paradox att söka friheten i bundenheten till en annan person samtidigt som deltagarna vill 

vara gifta och inte singlar. 

Experterna tog vad deltagarna tidigare har attraherats av i beräkning vid matchningen. 

Vissa av deltagarna uppgav vad de tidigare dragits till eller vad de nu söker: dels fanns det 

önskemål om någon som skulle vara en “skogshuggare-typ” och absolut inte någon 

“Stureplans-kille med backslick” och en deltagare uppgav att hon oftast dras till “Kalles 

kaviar-killar”, alltså någon med blont hår och blåa ögon. Trots detta las det vikt vid att 

utseendet inte var det viktigaste för deltagarna, utan det var egenskaperna som stod i fokus 

och hur de skulle fungera ihop med ens egna egenskaper.  

 
“Det är inte alltid de tjejerna jag tycker är otroligt attraktiva som skulle vara bra på längre sikt. Det kan gå 

åt helt fel håll där.” (Gift vid första ögonkastet Sverige, 2021, avsnitt 1) 

 

Att vissa av deltagarna inte lägger så stor vikt på utseendet kan bero på att de tidigare har gått 

efter utseende men inte kunnat kombinera ihop det med andra egenskaperna som de tycker är 

viktiga. Att finna någon attraktiv är en av de viktigaste faktorerna för att få upp ögonen för en 

person (Illouz, 2013, s.73–74). Idag, när personer i större utsträckning går efter de egenskaper 

hos en person som de själva värdesätter och andra aspekter som exempelvis lika bakgrund 

inte blir lika viktigt (a.a. s.76), kan det vid första anblick kanske vara just utseendet som 

spelar den största rollen. Detta är särskilt synligt i dejtingappar där individer “matchar” med 

andra utifrån de bilder personen i fråga väljer att presentera sig själv med. Men bilderna som 

presenterar en person säger inget om det kommer bli en fortsatt bra match i ett senare skede 

om parterna möts på en dejt. I kapitel 2 presenterar jag under “kärlek och dejtingappar” en 

artikel som tar upp just detta fenomen då apparna ofta inte resulterade i bra dejter (Hobbs et. 

al, 2017, s.278). Så utseende kanske inte är det som utgör en perfekt match även om det är 
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den viktigaste faktorn för att väcka ett intresse. Giddens (1995) menar att personer i en ren 

relation inte går efter vad en person kan ge dem, utan vad själva relationen kan medföra (a.a. 

s.61). Så, efter några dejter, blir människor medvetna om att den här personen kanske inte 

kan ge mig det jag vill. Och när personer blir medvetna om att utseendet inte är en garanti för 

att ge dem den bästa relationen i det långa loppet, är det ett av de beslutskriterier som läggs 

lite åt sidan. Och ju färre beslutskriterier en individ har desto större är chansen till att finna 

sin perfekta match enligt Illouz (2013, s.74).  

 
”Jag hade gärna skippat dejtandet och hoppat direkt till ett lyckligt äktenskap.” (Gift vid första ögonkastet 

USA, 2020, avsnitt 1)  

 

I Gift vid första ögonkastet USA beskrivs anledningen till att söka sig till programmet på 

samma sätt som i den svenska versionen. De sökande är trötta på dejtingappar och längtar 

efter den där speciella någon som har samma visioner för både framtid och relation. Oseriöst 

dejtande och fel partners har lett deltagarna till att medverkan i Gift vid första ögonkastet. 

Alla sökande uttrycker hur redo de är för ett äktenskap, familj och att hänge sig helhjärtat till 

en person och en relation. En man berättar om att han varit på 150 dejter och att det krävt 

mycket av hans tid. Dejting idag kan vara som att stå stilla och trampa, om målet är att finna 

den “rätte”. I alla fall om vi ska tro en av deltagarnas beskrivning av dejting:  

 
“Jag tycker att dejta är rätt hopplöst för man vet inte om man är på samma nivå, folk passerar förbi som i 

en svängdörr.”  (Gift vid första ögonkastet USA, 2020, avsnitt 4)  

 

Beskrivningen av att vara redo, att lägga dejtingappar bakom sig och att nu välkomna den 

person de så kallade experterna anser vara perfekt för deltagarna, kan ses som motsatsen av 

vad Illouz (2013) kallar den hedonistiska rädslan. Den hedonistiska rädslan grundar sig i att 

vilja skjuta fram ett seriöst förhållande till “senare” för att tillägna sig korta förbindelser (a.a. 

s.93). Men deltagarna har beslutat sig för att de vill finna en partner som de hoppas kunna 

bygga en lång framtid tillsammans med. Många uppger att de har de grundläggande bitarna i 

sitt liv, en stöttande familj, en vänskapsgrupp och ett jobb de trivs med. Nu är det endast 

kärleken som fattas. För att kunna finna en långvarig partner beskriver Illouz (2013) att 

tankarna på att potentiellt kunna hitta någon bättre, som något individen måste lägga bakom 

sig (a.a. s.145). I gift vid första ögonkastet tillåter deltagarna experterna att avgöra vem som 

stämmer så pass bra in på deras individuella önskemål av en partner att de är villiga att släppa 
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känslan av att det kan finnas någon annan för dem. De gifter sig med föresatsen att relationen 

ska bli långvarig.  Det finns en förväntan i programmet, vilket förmedlas via experterna, att 

deltagarna går helhjärtat in i sina äktenskap och allt vad det kan innebära. Den perfekta 

matchen i denna bemärkelse, är en person som också är villig att lämna andra alternativ 

bakom sig. Detta visar sig i den nionde säsongen av det amerikanska Gift vid första 

ögonkastet när en person inte uppfyller denna förväntan utan fortsätter att dejta trots det 

ingångna äktenskapet. De övriga deltagarna och experterna tillsammans fördömer deltagaren 

som gjort “fel” och ifrågasätter hans medverkan i programmet.   

5.3 Intimitetens krav 

Experterna försöker matcha individer som de tror kan växa tillsammans och som de tror kan 

bygga ett intimt band ihop: 

 
Expert: min roll är att hjälpa paren till hållbara band som är baserade på både fysisk och känslomässig 

intimitet. (Gift vid första ögonkastet USA, 2020, avsnitt 1)  

 

Likt Giddens (1999) menar “experten” att ett hållbart och långvarigt band baseras på intimitet. 

Moderna relationer bygger på intimitet och ömsesidig kärlek och saknar yttre faktorer som 

påverkar relationen (a.a. s.116). Familjen har tidigare fungerat som en slags stöttepelare i 

förmoderna relationer. En vanlig jämförelse mellan det moderna och förmoderna samhället är 

just att människors liv bestämdes och reglerades av traditionella band (Beck et al., 1995, 

s.44). Äktenskap då begränsades av ekonomisk tillgång och status och grunderna för att gifta 

sig kunde vara rent av affärsmässiga. Individer behövde bidra till familjens välstånd och 

ekonomiska enhet (a.a. s.72). Även om relationer förr till största del inte ingicks baserat på 

kärlek så erbjöd äktenskapet en förtrogenhet och ett skydd av familjen. Moderna relationer 

upprätthålls endast i den mån som relationen kan erbjuda de behov båda parter i det önskar. 

Det påverkas inte av yttre faktorer men saknar också därför något att luta sig mot och något 

som får individerna i relationen att investera i den (Giddens, 1999, s.114–115). Avsaknaden 

av yttre faktorer illustreras väldigt tydligt i Gift vid första ögonkastet då familjerna inte har 

någon del i matchningen, vare sig som rådgivare eller som stöd. Familjen spelar i programmet 

en ytterst liten roll för om relationen ska fortsätta eller inte. Efter varje bröllop arrangeras det 

en fest för brudparet där både familj och vänner deltar. Deltagarna får träffa varandras 

familjer både under festen men också i inslag under programmets gång. Men det läggs sällan 

vikt i vad familjen tycker om själva matchningen utan frågor som familjen har rör sig istället 
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om hur “det känns att vara gifta” etc. Familjen har alltså ingen avgörande roll för om 

matchningen upplevs som lyckad eller ej. Vad är det då för faktorer deltagarna kan luta sig 

tillbaka mot och få dem att vilja investera i relationen? 

Förpliktelser har kommit att ersätta dåtidens yttre faktorer och är det som binder ihop en 

relation idag (Giddens, 1999, s.114–115). Att vara förpliktigad en relation är också det som 

får en individ att vilja hänge sig en relation, vilket i sin tur är det som bidrar till ett långvarigt 

partnerskap. Förpliktelse är också det som skapar en ömsesidig relation då båda parter endast 

blir förpliktad relationer när de väljer att vara det (a.a. s.115). Deltagarna i Gift vid första 

ögonkastet ingår en slags förpliktelse när de tar beslutet att gifta sig utan att ha träffat sin 

partner än. Förpliktelsen grundar sig i att de litar på experternas matchning och är villiga att 

investera i relationen trots att de inte känner varandra. Ett exempel på denna typ av 

förpliktelse är när Anton och Sofia, två deltagare i det svenska Gift vid ögonkastet, vaknar 

upp dagen efter bröllopet och Anton ger Sofia ett halsband. På halsbandet har Anton graverat 

in “Var inte rädd jag går bredvid dig”. Anton signalerar med halsbandet att han är fullt 

investerad i deras relation, innan den ens börjat och innan de känner varandra. 

 Men varför måste paren just gifta sig? Fyller det någon funktion? Faktum är att 

giftermålet blir ett automatiskt åtagande för deltagarna, ett åtagande som utgår från att de alla 

ska hänge sig sina relationer och investera i den för att få sitt äktenskap att fungera. 

Deltagarna behöver vara beredda på att ge upp sin autonomi (att styra över sig själv) och 

istället ska de i sina äktenskap börja på ett gemensamt liv och en gemensam historia 

tillsammans med sin partner. Bröllopet tillför i den mån en början på ett beroende av 

relationen, men inte av varandra (Giddens, 1995, s.125).   

Fysisk och känslomässig intimiteten å andra sidan är inte något som experterna kan 

förutspå ska ske mellan paren. Men de kan hjälpa deltagarna på vägen. När det är två veckor 

kvar av experimentet vill experterna att paren i det amerikanska Gift vid första ögonkastet ska 

“blicka bakåt för att kunna se om de har en framtid”. Detta för att öka intimiteten mellan 

paren och få dem att öppna upp sig för varandra. Deltagarna ska ta med sin partner till sitt 

barndomshem: 

 
Expert: Genom att åka på de här resorna och se en del av sin partners förflutna ger dem ännu en pusselbit 

och de kan lära känna varandra och skapa intimitet. (Gift vid första ögonkastet USA, 2019, avsnitt 12) 

 

Trots att deltagarna har åtagit sig att ingå i ett äktenskap finns det inte någon grundläggande 

trofasthet i relationen. För att utveckla sin gemensamma historia och lägga grunden för en 
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framtid ihop måste deltagarna ge av sig själva, öppna upp sig och släppa in sin partner (jmf. 

Giddens, 1995, s.123). En grundläggande del av den rena relationen är att ett förhållande, när 

som helst, kan komma att ta slut. Just därför är det viktigt att deltagarna skapar en trofasthet i 

sin relation för att relationen ska kunna blomstra. Att skapa trofasthet blir en typ av 

känslomässig investering i den mån att deltagarna väljer att släppa in sin partner i deras 

förflutna, visa upp vart de kommer ifrån och därmed erbjuda den andra en slags garanti av att 

de är villiga att släppa in och bygga vidare på relationen (a.a. s.123). 

 
Amber: Jag är definitivt glad att Matt anstränger sig mer och vill veta mer om mina känslor det gör mig 

förhoppningsfull, för vi måste stärka vår emotionella intimitet. Om vi ska få det här äktenskapet att 

fungera så måste vi växa tillsammans. (Gift vid första ögonkastet USA, 2019, avsnitt 12) 

 

Kommunikationen utgör en stor del av tilliten. Och tillit utgör en stor del av ett intimt band. 

Att kunna och vilja öppna upp sig i en relation är därför högst viktigt för att båda parter ska 

känna sig sedda och få känslan av att relationen har en trofasthet. Tillit är dock inget som ska 

tas för givet i en ren relation utan är något som skapas av att vinna sin partnerns förtroende 

(Giddens, 1999, s.119–120). Att Matt, som nämns i citatet ovan, bry sig och intressera sig för 

Ambers känslor är ett sätt att visa att han vill skapa ett förtroende mellan dem där tilliten och 

därmed det emotionella bandet stärks.  

I en annan relation får utflykten tillbaka till hemtrakterna en annan betydelse: 

 
Jamie: det blev en ögonöppnare för mig att se var Beth kom ifrån. (. . .)  Det är nog en av de första 

gångerna som jag sett Beth visa riktiga känslor. Hon brukar annars vara på sin vakt. Men hon öppnade sig 

för mig och det betydde mycket för mig. Det är svårt för det är annorlunda men på hennes egna vis sa hon 

”jag litar på dig, och jag vill komma närmare dig”. Jag är väldigt glad för det.  (Gift vid första ögonkastet 

USA, 2019, avsnitt 12) 

 

Amber och Jamie, ett annat par i säsong 9 av det amerikanska Gift vid första ögonkastet, har 

under experimentets gång haft en relation som gått upp och ner. De har haft svårt att finna 

trygghet i sin relation även om många av de komponenter som de söker hos en partner finns 

hos den andre. Citaten ovan fångar in hur de tillsammans bygger vidare sitt band och tar nästa 

steg för att skapa en känslomässig intimitet. Beth visade sig sårbar i samband med att hon 

visade vart hon växte upp, något som fick Jamie att känna sig närmare henne. Att visa sig 

sårbar inför någon är det som kan binda ett par tillsammans och det är det som kan 

möjliggöra kärlek (Giddens, 1995, s.61). Beth visar att hon investerar i äktenskapet genom att 
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skapa en tillit mellan henne och Jamie. Att skapa den här sortens tillit tillåter en intimitet i 

relationen som också möjliggör en psykisk tillfredsställelse och därmed ett potentiellt 

långvarigt förhållande (Giddens, 1999, s.116–117).  

Ett annat krav som intimiteten kan komma att ställa på en relation är hur flexibel 

relationen är (Illouz, 2013, s.104) och hur följsamma individerna i relationen är villiga att 

vara. Ett hinder som kan uppstå i en par-utveckling är när den ena partnern inte visar någon 

följsamhet alls. Att vara låst vid en viss geografisk plats exempelvis kan göra att framtiden 

för relationen bli smal. Att inte vara villig att uppoffra trygghet i form av geografisk plats kan 

också få relationen att inte kännas seriös i den bemärkelse att investeringen i relationen är 

avgränsad. Att vilja investera i äktenskapet genom att vara följsam illustreras i relationen 

mellan Susanna och Johan från svenska Gift vid första ögonkastet, där Johan var villig att 

flytta in i Susannas torp trots att han inte kunde gå rakt inomhus då han var för lång.  

I båda de amerikanska säsongerna så spelas programmet in i en stad. Alltså är de sökande 

från samma stad och matchas därför med någon som bor nära dem. Deltagarna förväntas 

därför inte ha i beräkning att kunna flytta för kärleken. I den svenska versionen bor två 

deltagare som matchats med varandra i olika städer. Anton bor i Alingsås och Sofia bor i 

Stockholm. De båda säger att de är så pass redo för en relation att de är villiga att flytta för att 

få den att fungera om det skulle krävas. Som tidigare nämnts är en av nycklarna till en 

långvarig och fast relation förpliktelse. Förpliktelse är en förhandling om insatser, trots att det 

finns en vetskap hos både Anton och Sofia att deras relation kan komma att ta slut så är de 

ändå redo att flytta och äventyra sin trygghet (jmf. Giddens, 1999, s.125). Det kommer också 

visa sig under programmets gång att deras ömsesidiga vilja att anpassa sig blir något de båda 

stärks av som par. Relationen de utvecklar blir under programmet mycket viktigare än vart de 

bosätter sig.  

5.4 Risken med att älska 

“Anledningen till varför jag tar denna risk är för att det betyder så mycket för mig att hitta någon som är 

villig att ta samma risk som mig. Det kan jag inte hitta på egen hand. Jag vill hitta den rätte för mig.” 

(Gift vid första ögonkastet USA, 2020, avsnitt 1) 

 

Att finna kärleken, bilda familj och gifta sig beskriver en av deltagarna i det amerikanska Gift 

vid första ögonkastet som “The American Dream”. “The American Dream” kan 

sammanfattas av Hochschild och Scovronick (2003) och utgår ifrån att varje amerikan har 

möjligheten och friheten till att skapa ett bra liv, vilket kan uppnås om individer jobbar 
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tillräckligt hårt. Skulle individen misslyckas är det personens egna ansvar (a.a. s.1). Kanske 

är det just därför som deltagarna i båda säsongerna av den amerikanska versionen av Gift vid 

första ögonkastet beskriver deras deltagande i programmet som en “risk”. Genom att 

medverka och ingå ett äktenskap kommer de närmare den amerikanska drömmen men de 

riskerar också att misslyckas. Men trots detta beskriver deltagarna att de är “villiga att riskera 

allt för kärleken”. Allt de behöver är en knuff i rätt riktning och lägger därmed “risken” i de 

så kallade experternas händer. Risken av att inleda en relation och därmed riskera att den kan 

komma att ta slut kan både vara ett resultat i en känsla av misslyckande och hjärtesorg.  

Att erkänna den andre i relationen genom både fysisk och känslomässig intimitet kan 

komma att bli en risk på två sätt. För att skydda sin autonomi måste individen reglera hur 

mycket känslor hen uttrycker och hur starkt erkännande hen ger sin partner för att inte bli 

sårad om partnern inte ger lika mycket tillbaka eller “inte känner lika mycket” (Illouz, 2013, 

s.188). Att förhandla mellan autonomi och erkännande är vanligt i början av relationer, när 

relationen fortfarande är osäker och individerna i den inte vet vart de har varandra än. Att 

vara rädd för att investera känslomässigt, för att riskera att bli sårad, kan därför påverka den 

andre parten i förhållandet då hen inte får det erkännandet hen behöver för att de tillsammans 

ska kunna bilda en intim relation (Illouz, 2013, s.189).  

Lars och Ellinor, ett par i det svenska Gift vid första ögonkastet, har olika behov och sätt 

att uttrycka sig när det kommer till djupa samtalsämnen. Ellinor försöker komma nära Lars 

genom att dela med sig av sin vardag som ibland kan innefatta död då hon jobbar som 

sjuksköterska. Lars blir obekväm i samtal om död och uppger att han har svårt för att prata 

om vissa samtalsämnen som han tycker kommer för nära inpå honom. Detta skapar en 

frustration hos Ellinor och hon ifrågasätter hans investering i deras äktenskap: 

 
“Vibbarna jag får av honom är att han har gjort sina äventyr och att han är redo för ett nytt äventyr. Och 

jag vill inte vara en äventyrsgrej och sen att han kan gå vidare. Och då har jag nog rädslan att han ska dra. 

Så då väljer jag nog hellre att putta iväg honom innan han drar, så jag inte blir sårad.” (Gift vid första 

ögonkastet Sverige, 2021, avsnitt 5)   

 

När Ellinor blir rädd att hon bara ska vara ett av Lars äventyr, ett stopp på vägen mot något 

annat, skapar det tvivel inom henne. Det uppstår en rädsla över risken att bli sårad. Ellinor 

möts inte av Lars när hon försöker göra deras band djupare, vilket både äventyrar tilliten om 

att de vill samma i sin relation men det påverkar också Ellinor att “putta iväg” Lars för att 

hon inte får erkännandet av att de möts halvvägs i deras känslomässiga utbyte. Hon upplever 
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sig ensam och utelämnad i relationen då hon försöker öppna upp sig men inte möts med en 

ömsesidighet. För att de ska ha en framtid tillsammans krävs de att de båda är villiga att 

öppna upp sig och skapa en trohet sinsemellan (jmf. Giddens, 1995, s.123).  

Enligt Giddens (1999) har män svårare än kvinnor att investera känslomässigt i en 

relation och när par inte har en balans och ett samspel i hur de uttrycker känslor mellan 

varandra kan det uppstå problem i relationen (Giddens, 1999, s.113). När en person inte blir 

bemött i sina känslor av sin partner så leder det till både tvivel och känslan av att inte få ut det 

hen vill av relationen. Om det inte finns någon ömsesidighet i den känslomässiga 

investeringen kan det komma att påverka intimitetens möjligheter. Men i Gift vid första 

ögonkastet finns det självklart en baksida av att deltagarna endast känt varandra en kort tid 

och alla människor inte är lika öppna med sina känslor i början av en ny relation. Men 

investeringen i experimentet, att gifta sig vid första ögonkastet, går också förlorad om 

deltagarna inte är villiga att möta sin nya partner och försöka lära känna varandra på alla sätt 

möjliga. Lars uppger att han är trött på det “allvarliga snacket” som präglar Ellinors och hans 

relation. Han menar att de går förbi de banala sakerna i “lära-känna-varandra-stadiet” som att 

fråga om vardagliga rutiner och politiska åsikter. Ska deras relation endast vara låst vid de 

djupa samtalen så kan de lika gärna leta efter en ny partner uppger Lars i synk (Gift vid första 

ögonkastet, 2021, avsnitt 5). Det blir alltså en krock för Lars och Ellinor i mötet av känslor 

och behov i sin relation. Där en känner att hon ger för mycket och inte blir mött och en 

känner sig klämd och låst.  

Kommunikation utgör en central del av intimiteten och kan vara en bidragande faktor till 

att en relation blomstrar (Giddens, 1999, s.120). Om ett par har ett liknande sätt att 

kommunicera sina känslor och behov på så blir det enklare att reda ut både bråk och olikheter 

som kan uppstå i ett förhållande. Men kommunikation kan såklart också bidra till motsatsen 

av detta. Susanna och Johan, som är ett ihop-matchat par i det svenska Gift vid första 

ögonkastet, har haft svårt att kommunicera med varandra under hela programmets gång. 

Experterna uppger för tittarna att de båda har lika värdegrunder och delar politiska åsikter 

men de har svårt att prata om dessa saker då de kommunicerar olika. Susanna har en stark 

feministisk grund och Johan är frispråkig och har lätt för att dra “sexistiska skämt”. Detta 

skapar en spänning i relationen där Susanna blir upprörd över hur Johan uttrycker sig, medan 

Johan inte ser problematiken som Susanna ser. För honom är det bara ett skämt, ett sånt han 

kan säga till polarna.  

Susanna har sökt till Gift vid första ögonkastet med en förhoppning om att hon nu ska 

göra motsatsen till hur hon har gjort i tidigare i relationer. Hon ska säga till direkt när något 
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känns fel. Konversationer om Johans sätt att uttrycka sig på har lett Susanna till att störa sig 

på allt med Johan. Hon stör sig på att han biter på naglarna, hur mycket olja han har i maten 

och att han vill vara den som bär och lyfter tunga saker. Hon känner att hon måste hävda att 

hon inte vill ha ett könsstereotypiskt förhållande på grund av Johans “skämt”. Brist på 

kommunikation bidrar till att Johan uttrycker sig på det vis han är van vid och Susanna tar det 

han säger personligt. De känner varandra inte på djupet och därför vet inte Susanna vad 

Johans egentliga åsikt bakom skämtet är. När Susanna börjar säga ifrån om vad hon stör sig 

på hos Johan känner han sig konstant kritiserad och som att han inte kan slappna av. De 

hamnar i en låst position i relationen där ingen av dem är villig att “släppa på sina gränser”. 

Deras problem inför att lyssna på varandra kan liknas vid att vara rädd att öppna upp sig inför 

någon där en stor risk finns till att det inte kommer fungera just på grund av de olikheter som 

har framkommit. De vet redan att dessa olikheter hör samman med hur de både är villiga och 

vana att kommunicera. Som nämnt tidigare så kan ens egna autonomi och erkännandes av 

den andre sätta käppar i hjulet för en relation, speciellt i början (Illouz, 2013, s.189). Att 

öppna upp till samtal och att möjliggöra att släppa på sina gränser skapar en rädsla och en 

risk för att det kommer sluta i besvikelse när de inte kan mötas och erkänna den andre.  

Rädslan av att inte mötas av den andre uppstår också kring den fysiska intimiteten hos 

deltagarna. Det svenska Gift vid ögonkastet tar knappt upp fysisk intimitet alls medan det i 

den amerikanska versionen är ett återkommande ämne. Två av paren i den nionde säsongen 

har till en början ett fysiskt förhållande men bestämmer sig sedan för att inte ha sex med 

varandra då de vill se om “det finns något mer där”. De menar att avståndstagandet från sex 

ger en möjlighet till att se om det finns en djupare koppling hos dem än enbart en fysisk 

attraktion. I Beth och Jamies, som är ett par i den nionde säsongen av Gift vid första 

ögonkastet USA, relation så är det Beth som bestämt att de ska lära sig kommunicera utan sex 

inblandat. Jamie är inte alls positiv till detta och menar att det är just den fysiska biten som 

stärker den känslomässiga. Enligt Illouz (2013) är det vanligare förekommande hos män att 

skilja på sex och känslor än vad det är för kvinnor. Kvinnor tenderar att kombinera känslor 

och sex, alltså innefattar sex ett mer känslomässigt engagemang. Denna distinktion gör det 

svårare för ett heterosexuellt par att tolka den andres känslor och intentioner (Illouz, 2013, s. 

77). Att finna någon sexig har blivit en allt mer vanlig bedömningsgrund för en partner, men 

vad som utgör sexighet kan varken förklaras rationellt eller medvetet. Sexighet har fått 

attraktionen till en partner att handla om det visuella snarare än de verbaliserande 

egenskaperna som är än lika viktiga i valet av partner (a.a. s.77–78). Beth vill veta att det 
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finns ett känslomässigt band bakom det fysiska för att kunna tolka Jamies intentioner för 

deras relation.  

 Jamie och Beth möter en av experterna som är sexolog. Sexologen tror att Jamies känsla 

över att han och Beth inte är lika fysiska som förut kan handla om en rädsla över att bli 

lämnad. Att sex och närhet blir en symbol för att relationen är som den ska betyder också att 

när det tas bort så skapas en otrygghet av att något är på tok. Här blir risken av att närma sig 

den andra ett möjligt resultat till att känna sig avvisad och oattraktiv i den andres ögon.  

Ett annat par, Iris och Keith, står också inför problem när det kommer till intimitet. Iris är 

oskuld och Keith har svårt att förhålla sig till relationen när den inte involverar den fysiska 

intimitet han annars är van vid. Keith menar att han och Iris har olika stor sexuell erfarenhet 

men också att de inte har samma emotionella mognad. 

 
Keith: (. . .) Vi har vuxit så mycket de här senaste åtta veckorna. Men samtidigt har vi svårt för intimitet. 

Jag fick närma mig den här relationen från en annan vinkel än vad jag är van vid (. . .)  (Gift vid första 

ögonkastet USA, 2020, avsnitt 15)  

 

En modern relation utgörs både av en känslomässig och sexuell aspekt (Illouz, 2013, s.65) 

och när en part i förhållandet känner att hen inte möts på en lika nivå av hens behov av dessa 

aspekter är det svårt att bygga vidare på en relation. När beslutsdagen kom och deltagarna 

skulle bestämma sig för om de ville fortsätta vara gifta eller skilja sig svarade Iris att hon ville 

fortsätta vara gift medan Keith ville skilja sig, baserat på deras olika synsätt kopplat till 

intimitet.  

En annan risk med förhållanden är såklart vad bråk och argumentationer kan göra med 

det intima bandet och tilliten mellan ett par. För att undersöka detta går vi än en gång tillbaka 

till Beth och Jamies relation. Paret har haft en turbulent relation under hela programmets gång 

och har svårt att kommunicera med varandra vilket har skapat konflikter dem emellan. En 

bråkig parrelation kan komma att bygga på den smärta som konflikterna medför, i den mån att 

om den emotionella smärtan inte fanns där så skulle relationen komma att upphöra då smärtan 

bidrar till passionen i relationen. Denna typ av beroende av konflikter gör relationen allt annat 

än livlös (Giddens, 1999, s.118). Beth och Jamies relation präglas av konflikter där fula ord 

används och bord kastas. Under bråken hotar de varandra genom att säga att deras relation är 

över och att de inte orkar mer. En av experterna frågar paret om varför de säger så till 

varandra. Beth svarar: 
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“Vi gör så för att den andra ska säga: nej jag vill ha dig.” (Gift vid första ögonkastet USA, 2019, avsnitt 

12) 

 

Beth och Jamie försöker alltså finna en tillit till varandra genom att tillverka en emotionell 

smärta hos den andra. Smärtan tillför en rädsla över att relationen ska ta slut vilket sen leder 

till att de bekräftar varandra. Men för mycket bråk kan leda till motsatsen och få någon att 

tappa tilliten (och därmed det intima bandet till sin partner). Efter alla bråk kände Jamie att 

det blev för mycket och började ifrågasätta äktenskapet med Beth. Men trots detta väljer de 

båda att fortsätta vara gifta vid programmets slut. Bråken har stundvis fört dem bort från 

varandra men det har också hjälpt dem att stärka sitt förhållande. För att uppnå tillit måste 

båda parterna vinna förtroende från den andra i relationen (Giddens, 1999, s.119) och att 

stanna kvar i en relation trots mycket bråk skulle kunna ses som en gest av att vilja visa 

förtroende. Att säga “jag stannar även om det är jobbigt” och lägga värderingen av relationen 

när det känns bra. Och bråken blir ett sätt för att passionen ska bibehållas.  

Lars och Ellinor från det svenska Gift vid första ögonkastet, som jag tidigare introducerat, 

har hamnat i ett ständigt malande om samma problem. Lars uttrycker det som:  

 
“Det är liksom urtypen av våra bråk: jag tycker att det är en skitsak. Elinor tycker att det har betydelse.” 

(Gift vid första ögonkastet Sverige, 2021, avsnitt 12)  

 

Lars och Ellinor skiljer sig i hur de ser på saker och ting. Ellinor tenderar att se på saker mer 

känslofyllt och Lars vill “se allt från den ljusa sidan”. Enligt Lars lägger Ellinor för stort 

värde i “små saker” vilket han finner jobbigt. Ellinor känner att Lars “inte låter henne vara sig 

själv” då det är viktigt för henne att just få ha sin känslomässiga sida. Hon uttrycker att Lars 

gör henne osäker när han inte tillåter detta. Deras problem sträcker sig alltså till sättet att 

tillskriva något värde vilket i sin tur skapar ett återkommande problem emellan dem. Om en 

argumentation eller ett bråk inte blir löst utan “ligger och gror” kommer det återkomma som 

ett problem i relationen (Giddens, 1999, s.120). När ett par har ett återkommande bråk eller 

argumentation riskerar tilliten till varandra att brytas upp tillslut. Detta kan dock lösas i form 

av att paret pratar om deras problem på ett konstruktivt sätt, vilket skapar en omsorgsfull 

atmosfär istället.   
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5.5 Ett komiskt löfte om framtiden  

Jag har tidigare presenterat hur begreppet “att kunna få vara sig själv” var återkommande i det 

svenska Gift vid första ögonkastet. Jag tog då upp hur “att få vara sig själv” är en spegling av 

att få vara fri, som är ett av modernitetens signum. Jag vill nu bredda min analys om frihet 

och relationer. Att kunna vara både fri och bunden i en relation blir en motsättning i det att 

individer vill kunna vara fria men att de samtidigt behöver anpassa sig och kompromissa för 

att kunna ingå en fast och lång relation (Mjöberg, 2011, s.39). För att en ren relation ska 

fungera behöver båda individer få ut de som de behöver av relationen (Giddens, 1999, s.112), 

får de inte det så är det lätt för par att söka sig vidare till nästa person som uppfyller fler av 

ens krav.  

I Gift vid första ögonkastet möter alla deltagare en helt främmande person vid ett altare 

som de sen ska bilda en intim relation tillsammans med. Att behöva anpassa sig och kunna 

kompromissa för att få en relation att fungera gestaltas därför tydligt i programmet. Hur 

formas en relation med någon dem aldrig har mött? Experterna i Gift vid första ögonkastet 

beskriver hur “det är två olika viljor som nu ska mötas och kunna kompromissa så att 

kärleken ska kunna spira” (Gift vid första ögonkastet, 2021, avsnitt 3.) Att kompromissa 

skulle kunna ses som en tillhörighet till att vara förpliktigad och vilja hänge sig en relation. 

Det vill säga om personen som kompromissar är inställd på att ge upp en bit av sin frihet för 

att främja relationen och behaga den andra parten i den.  

 Ett återkommande par i den här analysen är Johan och Susanna från det svenska gift vid 

första ögonkastet. Deras relation gick igenom många svårigheter i programmet som gjorde det 

krångligt för dem att finna varandra och skapa en intim relation. Ett huvudsakligt problem 

som de återkommer till är (som jag också tidigare nämnt) sättet som de kommunicerar olika 

på. Det har skapat en stor spänning i deras relation då Susanna tycker att Johan uttrycker sig 

sexistiskt och dumt. Detta har kommit att bli ett problem i den mån att Johan är rädd för att 

han ska bli för censurerad i deras äktenskap:  

 
Johan: Det är så att jag vill kunna säga vad jag vill. Jag kan inte anpassa allt. Om jag tar bort allting då 

skulle jag gå sönder. (Gift vid första ögonkastet, 2021, avsnitt 7)   

 

Johan: Alltså jag behöver ju att du vidgar dina gränser. Som det här med att jag är frispråkig när det gäller 

”kärring”. (. . .) Och där behöver jag att du släpper på gränserna för att det ska gå. För jag kan inte ändra, 

om jag ändrar det så att jag aldrig säger såna saker igen då är jag inte mig själv längre. (Gift vid första 

ögonkastet, 2021, avsnitt 7) 
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Med andra ord är Johan inte öppen för att anpassa sig och Susanna är inte villig att “släppa på 

gränserna” i vad hon finner är viktigt. Susannas önskemål inkräktar på Johans frihet då sättet 

han uttrycker sig på skapar “hans rätt till att kunna få vara sig själv”. Trots försök till att 

skapa ett annat kommunikationssätt och möjliggöra en djupare relation så fastnar de alltid i 

sina olikheter tillslut: 

 
Susanna: Jag väntar ju på att du ska ta det steget och inse språkets makt.  

Johan: Ah, medan jag väntar på att du ska släppa dina gränser lite grann. Att inte vara så PK och korrekt, 

och kunna slappna av lite för mig. Vilket inte går. Och när vi båda väntar på det, då händer ingenting.  

(Gift vid första ögonkastet, 2021, avsnitt 7)  

 

Både Johans och Susannas autonomi går före deras äktenskap då ingen av dem är villig att 

anpassa sig efter, eller förbise sina olikheter. Detta gör att ingen av dem kan hänge sig sin 

relation.  

Trots att en relation skulle tillåta den frihet Johan söker, så menar Bauman att människor 

kan infinna sig i relationer där de faktiskt kan vara sig själva, men trots detta så hindrar det 

inte människor att söka sig till något ännu bättre och friare (jmf Mjöberg, 2011, s.39). Att 

binda sig vid en relation är att säga upp möjligheten till att kunna söka sig vidare. Men att ha 

en sexuell eller känslomässig relation till någon behöver inte vara direkt anknutet till en 

förpliktande förbindelse (Illouz, 2013, s.145). Matt och Amber, ett annat par som jag tidigare 

har presenterat, är deltagare i Gift vid första ögonkastet USA. Under programmets gång 

fortsätter Matt att gå ut på barer och träffa andra tjejer och han kommer inte hem på kvällarna 

till hans och Ambers gemensamma lägenhet. Matt blir konfronterad över sitt beteende i det 

sista avsnittet när beslutet om att skiljas eller att fortsätta att vara gifta ska tas. Han uppger då 

att:  

 
Matt: Ja det har definitivt varit stressigt för mig emellanåt. Jag drog mig undan för att hantera det. Jag 

kände rätt mycket tvivel just då. Jag funderade på att bara sticka. Men jag tänkte att jag skulle hålla ut och 

se om vi kunde växa ihop till något som kan hålla för evigt. Det var nog inte bästa sättet att hantera det. 

(Gift vid första ögonkastet, 2019, avsnitt 15) 

 

Trots att han har haft tvivel och funderat på om han verkligen vill fortsätta relationen väljer 

han att stanna i äktenskapet då han hoppas att det ska “bli bättre”. Det finns alltså en önskan 

om att vara bunden men samtidigt kunna få vara fri för att optimera sina chanser. Matt har 



 37 

alltså inte bundit sig till hans och Ambers relation då han inte är redo att investera i den 

helhjärtat (jmf Illouz, 2013, s.145). Då relationer idag är flexibla betyder det att när två 

personer ingår ett förhållande så ingår de också ett avtal som inte garanterar att relationen ska 

hålla. Detta då friheten har bidragit till att personerna i relationen när som helst kan komma 

att säga upp avtalet (a.a.104).  

Äktenskapen i Gift vid första ögonkastet blir till ett löfte som ekar lite tomt, trots det att 

deltagarna ingår ett juridiskt avtal. Detta då experterna inte kan garantera deltagarna att de ska 

matcha ihop dem med deras “perfekta match” mer än på papper. Det går inte heller att på 

förhand veta om deltagarna kommer vilja fortsätta “svära varandra evig trohet” (eller ens om 

det kommer vilja det vid första mötet). Men trots detta ingår alla deltagare ett åtagande när de 

söker in till programmet och bestämmer sig för att de vill försöka finna sin äkta maka eller 

make. Men Matt uppger i det sista avsnittet att han inte är redo för ett äktenskap och att han 

ångrar sin medverkan i programmet på grund av detta. Och även om han inte fullföljde (eller 

ens försökte) sitt åtagande, till varken programmets experiment eller till sin partner Amy, så 

kan hans medverkan vittna om ett problem som många människor i moderna relationer kan 

komma att utsättas för: när människor ingår i en relation så tänker de på framtiden och vad de 

tror att den kan medföra. Och många tänker och hoppas på att deras relation ska vara 

långvarig och att de kommer vilja hänge sig den länge. Men framtiden som individen 

föreställer sig och har förhoppningar om kommer inte se så ut, av den enkla anledningen att 

framtiden är oviss. Självförverkligandet (att bli personen som en individ önskar vara) är hela 

tiden i en process av förändring vilket betyder att en individ inte kommer att vara samma 

person som hen är i början av en relation och därmed kommer hen inte vilja samma saker som 

nu i framtiden (Illouz, 2013, s.145). Illouz menar därför att löftet till en annan människa, t.ex. 

i form av att ingå ett äktenskap, blir till en börda (jmf Illouz, 2013, s.148). Kännetecknande 

för moderna relationer är att de kan upphöra om det inte är förenligt med båda, eller en part, i 

relationens känslor och/eller vilja. Och då känslor är spontana och ligger bortom individens 

kontroll menar Illouz att det egentligen kan ses som ett komiskt åtagande att lova något om 

framtiden till sin partner (a.a. s.149). Och därmed blir beslutet som deltagarna tar av att hänge 

sig och förpliktiga sig sina relationer fullt ut ett löfte som faktiskt ekar tomt.  
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6. Avslutande diskussion  

6.1 Inledning till avslutande diskussion 

Detta kapitel utgör först en summering av mitt material utifrån mina frågeställningar. Sedan 

en diskussion av mina valda teorier och den tidigare forskningen kopplat till resultat och 

analys. Slutligen presenterar kapitlet kort vilka tillämpningar av vidare forskning som skulle 

vara möjliga.  

6.2 Summering 

Syftet med den här uppsatsen var att genom observation av Gift vid första ögonkastet få insyn 

i hur den moderna kärleken kommuniceras och hur känslomässig investering presenteras i 

reality-TV.  Mina frågeställningar som löd: “Hur presenteras den moderna kärleken i reality-

TV?” och “Hur förmedlas känslomässig investering i reality TV?” gav en insyn i hur frihet, 

som är en stor del av moderna relationer, är en återkommande och väsentlig del i relationerna 

i Gift vid första ögonkastet. Flera deltagare i den svenska versionen uppgav ett behov av att 

“få vara sig själv” i en relation. Att inte få vara fri i känslor och i sätt att uttrycka sig 

upplevdes också som ett hot mot frihetskänslan. Vissa av deltagarna var villiga att 

kompromissa och anpassa sig till en viss del, och andra inte alls, om saker som betydde 

mycket för dem. Frihetsbehovet illustrerades också genom att specifikt en deltagare, trots att 

han medverkade i ett program som utgår från att alla deltagare ska vara redo för giftermål, 

inte var villig att ge upp sin frihet att kunna träffa andra. Att ofrivilligt vara singel, alltså 

skälet till att deltagarna sökte sig till programmet från början, krockade med viljan och 

behovet av att få vara fri. Det var när deltagarna visade att de var redo att släppa på delar av 

sin frihet och värderade tilltro till sin partner som det känslomässiga engagemanget kom att 

kommuniceras som allra tydligast.   

Den känslomässiga investeringen förmedlades i Gift vid första ögonkastet genom hur 

deltagarna hängav sig sina relationer eller skapade avstånd till sin partner. Det blev tydligt 

hur kommunikationen skapade problem för den känslomässiga investeringen. Många av 

deltagarnas svårigheter med kommunikation resulterade i känslor av att ens partner inte var 

lika investerad som de själva var i relationen vilket rubbade tilliten till partnern. Olika sätt att 

uttrycka sig på och kommunicera bidrog också till att bråk och konflikter uppstod mellan 

paren vilket i sin tur var ett bidragande hinder för den känslomässiga investeringen. Risken 
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och rädslan över att bli sårad och att inte mötas i sina känslor eller i förmedlingen av dem var 

också en bidragande faktor till att deltagare drog sig undan relationen.   

6.4 Reflektion av resultat & analys kopplat till teori & tidigare forskning  

Min uppsats har till största delen endast kunnat bekräfta Giddens och Illouz teorier. Ett 

exempel på hur den rena relationen blir synlig i Gift vid första ögonkastet är att familjen inte 

spelade någon väsentlig roll i varken den svenska eller amerikanska produktionen av 

programmet. Rena relationer existerar utan yttre faktorer och upprätthålls endast av sitt eget 

värde (Giddens, 1999, s.112). Familjen presenterades och kom till tals i programmen men 

framställdes inte som viktiga för om matchningarna uppfattades som lyckade eller inte. 

Istället var det deltagarnas egna åsikter och känslor om vad relationen gav hen som avgjorde 

det slutgiltiga beslutet - att stanna i eller att lämna äktenskapet. Den rena relationen utgår från 

att ett par endast kan hänge sig en relation om det finns en fysisk och känslomässig intimitet 

(a.a. s.113). I Gift vid första ögonkastet finns det inga garantier för att en intimitet ska uppstå 

mellan ett par, men experternas jobb är att matcha ihop de par de anser har störst chans till att 

kunna bygga en intimitet tillsammans. Detta gjorde de genom att para ihop par med liknande 

framtidsvisioner, värdegrunder och egenskaper som de båda sökte hos en partner. Detta 

utgjorde sedan en grund för paren att kunna finna varandra för att sedan också kunna hänge 

sig sin relation. Teorin bekräftas också genom hur den sammanflödande kärleken 

synliggjordes på flera sätt i min analys då deltagarna främst sökte efter en relation som skulle 

motsvara deras känslomässiga och fysiska behov. När det i vissa fall inte motsvarade 

förväntningar och förhoppningar orsakade det att intimiteten i relationen blev lidande (jmf. 

Giddens, 1995, s.61). Illouz (2013) beskrivning av den moderna kärleken bidrar i analysen 

till en förståelse för hur den känslomässiga investeringen hindrades eller möjliggjordes. Likt 

Illouz betonar min analys att en intim relation påverkas av den hedonistiska rädslan (a.a. 

s.135–136). Alla deltagare har valt att hantera den hedonistiska rädslan och vågat utsätta sig 

för möjligheten att deras äktenskap inte slutar lyckligt och att det finns en risk av att bli 

hjärtekrossad. Alla deltagare utom en gav upp möjligheten av att finna ett bättre alternativ 

och ville initialt satsa på sina äktenskap och försöka få dem att fungera (jmf. Illouz, 2013, 

s.145).  

Min uppsats syftade till att se hur modern kärlek presenteras och hur känslomässig 

investering förmedlas i reality-TV, och jag anser att den har gjort precis detta. Men en 

intressant insyn som min analys har medfört är hur giftermålets raderade normer och yttre 
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faktorer, som både Giddens och Illouz presenterat, gestaltas i Gift vid första ögonkastet. Ett 

äktenskap och det löfte som ges kan tänkas ses på som något viktigt. Ett äktenskap ska på 

något vis knyta an två människor till varandra och de blir juridiskt bundna till varandra. 

Kanske kan ett program som Gift vid första ögonkastet ses som en illustration av hur dessa 

normer allt mer har kommit att raderas? Beck och Beck-Gernsheim (1995) som jag 

presenterade under “Tidigare forskning” beskriver hur unga människor idag allt mer har 

kommit att vilja avlägsna sig från äktenskap och vad det innebär (a.a. s.21). Gift vid första 

ögonkastet leker med de tidigare normerna av ett äktenskap genom att deltagarna får ett antal 

veckor som gifta för att sen med lätthet kunna skiljas om deras äktenskap inte fungerar. 

Istället för entydiga normer som förmedlar hur äktenskap förväntas vara tar de sk. experterna 

en betydande roll. Experterna blir till den roll familjen hade i förmoderna relationer och 

fungerar som en stöttning och är vägledande för hur äktenskapet “bör” vara. De sökande till 

Gift vid första ögonkastet har inte fått tidigare relationer att fungera och söker sig därför till 

programmet för att få vägledning i hur de ska bygga upp sin relation men också för att få en 

insyn i vad det är de tidigare har gjort för fel i förhållanden. Experterna vill upprätthålla 

äktenskapet som en förpliktelse och bidrar till en säkerhet som kan bekräfta och hjälpa 

deltagarna för att få relationerna att hålla. De sökande beskriver bland annat hur bristfällighet 

i att kunna finna en partner som uppfyller deras krav eller att de inte lyckas upprätthålla en 

relation som anledning till att de söker sig till programmet. Därför skulle Gift vid första 

ögonkastet kunna ses som ett program som vill etablera giftermål på nytt. Tidigare forskning 

pekade på att dejtingappar har kommit att ersätta gamla sätt för att finna kärleken på. Och 

därmed ersatt både familj, arbetsplats och klubbar som tidigare hjälpt och varit platser för 

människor att finna en partner (jmf. Hobbs et. al, 2017, s. 272). Kanske är det den här 

dejtingkulturen Gift vid första ögonkastet tydligt vill bryta mot?  

Tidigare forskning presenterade också Manus som är de sociala normer individer följer 

när det kommer till kärlek och intimitet (Bartlett et al., 2019, s.51). Dessa manus berättar för 

individen vad som är “rätt” och “fel” i relationer. I artikeln “Playing with Script - Social 

Experiments and Reality Television” beskriver författarna att det är genom olika medier som 

en individ får ta del av dessa normer. Författarna visade genom att analysera Gift vid första 

ögonkastet hur vi människor lär oss koder om intimitet genom den intimitet som visades i 

programmet (Bartlett et al., 2019). Utifrån min diskussion kan därför experterna komma att 

bli förmedlare av de manus som deltagarna förhåller sig till, men som också riktas till oss 

tittare. Tittare får nämligen se via programmet hur experterna anser hur deltagarnas relationer 

kan förbättras och hur de vägleder dem i detta. Punyanunt-Carter som jag hänvisade till i min 
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inledning menar att vi tenderar att se på reality-TV och vad som förmedlas där i som en slags 

sanning, vilket påverkar tittares egna beteenden (Punyanunt-Carter, 2006, s.274). Vi skulle 

därför kunna se på deltagarna som representanter för olika manus som tittare kan ta del av, 

lära sig av och känna igen sig i. Experternas utsagor om varför deltagarnas relationer fungerar 

eller inte fungerar kan bli applicerbart på tittares egna liv och relationer. I detta kan kanske 

känslor som “gör jag rätt i min relation?” och “är min relation tillräckligt bra?” väckas.  

6.5 Reflektion av resultat & analys kopplat till metod 

Då jag ville se hur modern kärlek och känslomässig investering kommuniceras och förmedlas 

i reality-TV så hade en annan metod än observation varit svår. Dock kan frågan ställas om 

vad för typ av manus som just observationen av Gift vid första ögonkastet Sverige och USA 

visar. Min observation utgick från ett program som väljer ut människor, som genom min 

analys visar, bekräftar de manus som speglar modern kärlek. Min analys ger inte heller någon 

insyn i hur modern kärlek upplevs av människor som inte bekräftar normer då deltagarna 

avspeglar en väldigt homogen grupp av människor. Det är dessutom endast heterosexuella 

par som än så länge har kunnat få delta i Gift vid första ögonkastet Sverige och USA. Därför 

blir min analys kopplat till min metod enkelriktad. Hade jag utfört ett större arbete där jag 

observerade fler säsonger av Gift vid första ögonkastet eller kombinerade flera olika reality-

program så hade jag kanske fått ta del av fler händelser och scener som kunnat utmana teorin. 

De deltagare jag observerade är inte ett tvärsnitt av samhället vi lever i och av min analys att 

döma är det endast en deltagare som bröt mot manusets mönster i programmet. Matt från det 

amerikanska Gift vid första ögonkastet var den person som, trots att han var med i ett 

program som handlar om att ingå ett äktenskap fortsatte att dejta och träffa andra tjejer på 

barer. Hade ett större urval av avsnitt och/eller program observerats hade jag kanske kunnat 

se fler som brutit mönster.  

6.6 Fortsatt forskning 

Min studie ledde fram till nya frågor. Illouz (2013) beskriver kärleken som ett av de främsta 

områdena för att kunna förstå moderniteten på. Alltså speglar den moderna kärleken 

samhället i en stor utsträckning. Gift vid första ögonkastet kan ses som ett västerländskt 

kulturfenomen och därför visas också den kärlek och sätt att se och ingå relationer med en 

västerländsk norm. Därför hade det varit spännande att fortsätta med en komparativ studie 
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men att även titta på andra länders program. Det hade varit intressant att se hur Giddens och 

Illouz teorier hjälper oss tolka och förstå kärleksrelationer i andra kulturer.  
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7.3 Bilaga - Kodningsschema 

Tema Intimitet Risk 

Kategori Möjliggör och förhindrar 

intimitet  

Risk-strategier 

Koder Inget sex skapar en 

osäkerhet, öppenheten möts 

inte av ett öppnande tillbaka, 

olika nivåer känslomässigt, 

saknar fysisk närhet i 

relationen, fysisk intimitet, 

känslomässig intimitet, sex, 

visar på sårbarhet 

Villig att riskera allt för 

kärleken, sökandet efter den 

rätta personen innebär att ta 

en risk, hantera rädsla för 

misslyckande, att bli sårad, 

hjärtekrossad, att bli lämnad 

 


