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Inledning	  	  
 
 
När såg du senast en romantisk film och trots att du vet att det är en fiktiv berättelse, 

jämfört den med ditt eget liv? Om du känner dig träffad av den här frågan är det helt 

normalt. Vi är alla aktörer som reagerar på de strukturer som presenteras för oss i 

olika former. Strukturerna runt omkring påverkar oss men vi påverkar också 

strukturen genom att tolka dem och reagera på dem. Den ena är beroende av den 

andre och är produkter av varandra. När aktörer anpassar sina roller till strukturer runt 

omkring formas grupper som alla har sin egen mer eller mindre tydliga subkultur. 

Grupptillhörigheten avgör vilka normer som är relevanta och acceptabla för de aktörer 

som är en del av den. Strukturer runt om oss i samhället presenterar normer för oss 

som bestämmer hur vi bör och förväntas agera mot andra människor. I vår vardag 

omges vi av olika bilder och föreställningar om kärlek och sex. De kan komma genom 

allt från reklam, TV, konst till kommentarer från människor i din närhet. Ämnen som 

kan ses som något av det mest privata i livet kommenteras och diskuteras i högst 

offentliga forum och det skapar en struktur eller norm som ha en indirekt koppling till 

människors vardag och verklighet. Dessa budskap kan påverka oss trots att vi är 

medvetna om dem och att de formar oss.  

 

Sexualiteten som är en väsentlig del av människans fortlevnad, har tolkats på många 

olika sätt. Ofta idealiseras ett nära samband mellan kärlek och sex som det enda 

naturliga alternativet för sexuella relationer. Sexualitet kan ses som oförutsägbar och 

den kommer till ro i förälskelsens trygga famn bortom egocentriska begär. Denna 

vedertagna relation har uppmärksammats av bland annat sexualforskaren Gisela 

Helmius som i sin analys i Folkhälsoinstitutets rapport om sex i Sverige från 1998 

kallar det för kärleksideologin. Denna många gånger orealistiska tolkning av 

relationen mellan kärlek och sex finns representerad i många kulturer världen över. 

Förälskelsens euforiska tillstånd idealiseras som något värdefullt och jakten efter den 

blir en del av meningen med livet. Kärleksideologin har genom historien ställt 

kärleken ovanför samhällets krav och ansvar och sammankopplas med ett lyckligt liv. 

Kärleksideologin är dock inte helt fri från normer utan har sin egen struktur som 
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försöker att relatera romantiska känslor med en förutbestämd uppfattning av hur ett 

meningsfullt liv ska vara. Jag kommer att titta närmare på hur kärleksideologin har 

diskuterats i olika sammanhang och visa på ett sådant exempel från populärkulturen i 

analysen av denna uppsats. 

 
För att analysera normerna i kärleksideologin kommer jag att använda mig av filmen 

Crazy, stupid love, en romantisk komedi ifrån 2011. Den är ett bra exempel på hur en 

fiktiv berättelse idealiserar relationen mellan kärlek och sex och omärkligt utgår från 

att publiken ska sympatisera med filmens värderingar kring kärlek och sex. Trots att 

filmen är gjord på det relativt frigjorda tjugohundratalet talar den för en traditionell 

heterosexuell, monogam relation med någon i personens egen åldersgrupp. Filmen 

tycks ställa sig i en ganska oproblematisk position som opinionsbildare. Det är först 

när vi ser närmare på vad filmmakarna valt att inte inkludera vi ser att det valet 

bygger en fiktiv värld där vissa kontroversiella element inte existerar. I filmen verkar 

förälskelsen vara det enda som ger filmens karaktärer en känsla av meningsfullhet. 

Komplikationer uppstår när en komplex och personlig föreställningsvärld ska 

presenteras allmängiltigt för alla människor. Populärkulturen är full av olika forum 

som denna film som kan påverka hur vi tänker kring vårt privatliv. 

 
Diskursen om kärlek och sex har alltid intresserat människor genom historien. De som 

kan tyckas vara en naturlig del av vår fysiologi har förklarats och styrts av många 

olika föreställningar och institutioner. Trots detta har vi idag fler frågor än någonsin 

och sexualitetsdiskursen är i ständig förvandling. Böcker som Fifty Shades of Grey 

populariserar den erotiska genren och Sveriges Radio har numera ett regelbundet 

program som exklusivt diskuterar sex och relationer. Det finns till synes motstridiga 

budskap som en ökad individualisering och liberalisering samtidigt som det finns en 

återkommande våg av traditionella normer med äktenskap och romantik som inslag. 

Förälskelsen och sexualiteten är föremål för ständig diskussion och det finns många 

förespråkare med olika värdegrunder som alla tycks hävda att de har enkla svar på 

ofta komplexa frågor. I dagens samhälle konsumerar vi ständigt populärkultur som 

genom olika medier berättar sin syn på sex och kärlek utan att lämna något utrymme 

för kritik. 
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Några frågor som jag bär med mig under uppsatsarbetet är vad dagens populärkultur 

egentligen säger om vad vi har för normer kring kärlek och sex? Hur pratar vi om sex 

och vilken roll fyller sexualiteten i en relation som bygger på en ömsesidig kärlek? I 

analysen kommer jag framförallt att titta närmare på tre olika karaktärer som alla 

berättar en berättelse utifrån olika stereotypa roller i samhället. En tonåring, en ung 

vuxen och en gift familjefar. Dessa tre får anledning att genom filmens gång tänka 

över hur de ser på kärleken och kompromissa med sina tidigare uppfattningar när livet 

inte blir som de tänkt sig. Filmens spektrum av relevanta skildringar och dess 

framgång i underhållningsbranschen gör den till ett lämpligt analysobjekt för den här 

uppsatsen. Jag hoppas att uppsatsen inspirerar dig att fundera över ditt sammanhangs 

normer och värderingar, så att det i sin tur kan leda till en ökad självförståelse och 

intellektuell mångfald.    

 

 

 

       Alexander Åhman  
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Syfte	  

I denna uppsats vill jag observera samspelet mellan kärlek och sex ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag hoppas att belysa några av de föreställningar 

som finns i kärleksideologin som blivit den norm som ses som naturlig i stora delar av 

världen. Strukturen blir som mest synlig när den är i konflikt med aktören och därför 

kommer jag att speciellt fokusera på avvikande beteenden för att tolka normerna. Då 

jag analyserar främst det moderna västerländska samhällets syn på kärleksideologin 

kommer jag ta hjälp av en av våra mer återkommande kulturella språkrör, 

filmbranschen. Med hjälp av en romantisk komedi vill jag problematisera de normer 

och värderingar vi har kring kärlek och sex. 

 

Frågeställning	  

• Hur beskrivs kärlek i filmen? 
• Hur beskrivs sexualitet i filmen? 
• Hur beskrivs sambandet mellan de två i filmen? 

 
 

Disposition	  

Inledningsvis kommer jag att presentera vad jag valt att arbeta med i urvalet nedan, 

därefter presenteras det perspektiven jag kommer att använda mig av. I begreppsdelen 

diskuterar jag de två huvudbegreppen kärlek och sex, detta så att min användning av 

begreppen ska förstås bättre. Sedan kommer jag presentera ett litet urval av tidigare 

forskning där jag redogör för några av de olika undersökningar som gjorts runt 

sambandet mellan kärlek och sex. Dessa är på ingalunda sätt heltäckande men min 

förhoppning är att de kan spegla några olika ansatser till ämnet. I den tidigare 

forskningsdelen har jag förutom olika forskningsrön inkluderat en kort 

historiebeskrivning av olika förhållningssätt och perspektiv som funnits på kärlek och 

sex. Detta hjälper oss att se hur viktig den rådande kulturen har varit för synen på sex 

och kärlek.  

 

I teoridelen kommer en introduktion till hur vi kan se på uppbyggnaden av kärlek och 

sex genom ett socialpsykologiskt perspektiv. Jag använder mig av tre kända men olika 

sociologer, Athony Giddens, Bo Lewin och Francesco Alberoni. Dessa tre välkända 

och erkända sociologer intresserar sig alla för de sociala aspekterna av kärlek och sex. 
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Som nämnts kommer jag att genomföra en analys av filmen Crazy, Stupid Love 

(2011). Det kan verka märkligt att använda en film i en litteraturstudie men vid 

närmare observation skiljer sig inte dramaturgin nämnvärt mellan en film och en 

skönlitterär bok. Filmen blir ett bra forskningsobjekt då den vid uppsatsens skrivande 

är förhållandevis färsk, innehåller många varianter av kärleksrelationer och är en 

generellt uppskattad populärkulturell film.  

 

I dagens informationssamhälle har ungdomar utöver den traditionella 

sexualundervisningen både internet och underhållningsvärlden som talar om sex och 

samlevnad. Även om filmer som Crazy, Stupid Love försöker att problematisera 

normerna i samhället är den endast en avspegling av verkligheten. Om fiktiva verk 

blir ungas främsta kontakt med frågeställningar om sexualitet styrker det ytterligare 

behovet av att undersöka vilka budskap populärkulturen förmedlar. Filmen berättar en 

historia om några människors livsöden med syftet att underhålla filmtittaren. 

Berättelsen är fiktiv men har uppdraget att ta inspiration och relatera till publikens 

vardagsproblem. För att en film ska vara framgångsrik krävs det att de mottagare som 

ser filmen kan sympatisera med karaktärerna. Komik bygger på en tyst 

överenskommelse mellan talare och åhörare om hur världen fungerar. Filmen kan 

alltså ses som ett exempel på många av de föreställningar som finns om kärlek och 

sex i västvärlden och resten av världen. Om underhållningsfilmen saknat dessa 

föreställningar hade den helt saknat relevans för oss tittare och vi hade snabbt avfärdat 

det främmande och oförståeliga i filmen. Den har inte som mål att ge en sådan 

verklighetstrogen bild som möjligt utan en som kan underhålla publiken och detta är 

något jag kommer bära med mig i min analys av filmen. 

 
	  

Urval	  

Uppsatsen fokuserar på västvärlden, dels för att den är tagen utifrån mitt eget 

sammanhang och en kultur som jag knappast kan avskärma mig från i mitt tänkande, 

men även för att litteraturen och filmen som används i uppsatsen är skapad i och utgår 

från västvärlden. Inslag av kärleksideologin tycks finnas i en majoritet av världens 

kulturer och stora delar av uppsatsen skulle likväl kunna handla om dem. Det finns 
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helt säkerligen minst lika intressanta fenomen i andra kulturer som kan vara relevanta 

i diskursen, men jag tror att det finns en betydande problematik i vårt samhälle som är 

värd att i sin egen rätt ses över. Jag kommer främst att analysera den dominerande 

normen i samhället, alltså den monogama, heteronormativa relationen. Detta gör jag 

inte för att jag tror att den efterföljs av alla. Jag vill visa på de sociala 

konstruktionerna som ligger bakom normen och var konflikterna med idealet uppstår. 

I filmen är det framförallt de traditionella relationsformerna som uppmärksammas och 

frånvaron av andra konstellationer som syftar till romantiska relationer är 

anmärkningsvärt frånvarande. Jag hoppas däremot att ha en bred och öppen debatt om 

sex och kärlek så att det kan appliceras på alla sexuella och romantiska konstellationer 

och inte bara på de mest vanliga. Det finns subkulturer även i Sverige, men 

framförallt utanför västvärlden, som inte delar samma föreställningar om sex och 

kärlek men dessa kommer inte att observeras i någon större utsträckning i denna 

uppsats. De kan dock visa på att det finns en mångfald av konstruktioner kring sex 

och kärlek som kan ses som naturliga inom sin kontext. Detta är ännu ett argument för 

att använda ett konstruktivistiskt perspektiv där vi försöker se hur idéerna har kommit 

att bli till.  

 

Den globala värld som finns idag skapar en möjlighet för mer dynamiska och 

varierande värderingar. Globaliseringen för samtidigt med sig en större allmän insyn 

och presenterar en myriad av subkulturer att ta ställning till. En ökad insyn kan också 

öka behovet av att prestera och utmärka sig från mängden. Med karriär och 

självuppfyllelse i tankarna vill många fortfarande ha det idealiserade familjelivet med 

långa lyckliga relationer och kvalitétstid med familjen. Konflikterna dessa skilda 

livsstilar kan skapa går att se exempel på överallt och kan i det långa loppet ligga till 

grund för ett eventuellt paradigmskifte på hur vi ser på förhållanden, familjer, kärlek 

och sex.  

 

Jag har valt ut tre karaktärer från filmen som objekt för min analys. Att jag just valde 

dessa beror på att de speglar tre mycket olika sorters människor i olika skeenden i 

livet, en olyckligt förälskad tonåring, en nyligen frånskild förälder och en nyförälskad 

casanova. Även om karaktärerna är i vitt skilda situationer har de fortfarande 

anledning att rannsaka sina syner på kärlek och sex. Jag har även valt att analysera 

dessa tre karaktärer för att deras vägar genom filmen beskriver de föreställningar 
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kring kärlek och sex som filmen försöker att lyfta fram på ett någorlunda 

sammanfattande sätt det kommer att bli en intressant grund för min observation och 

analys.   

 

Perspektiv	  och	  ansats	  

Uppsatsen har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgår därför från att sociala 

fenomen inte är så självklara som de verkar, utan är uppbyggda av sociala faktorer. 

Människans vardag kretsar kring förståelse. Vi vill förstå verkligheten runt omkring 

oss och göra oss förstådda. Detta bygger på en social interaktion med språket som 

medlare. Får subjektiva förståelse kommer alltid att ha en indirekt koppling till 

verkligheten då allting tolkas av vår egen subjektiva uppfattning om hur världen 

fungerar. Detta gör livet och i synnerhet det sociala livet dynamiskt då det omöjliggör 

en absolut definition av verkligheten. Något som är lätt att se förbi är att sex till stor 

del är en social handling och utförandet av sex är kontrollerat av sociala normer. 

Många beteenden skulle vara märkliga om vi inte först var bekanta med dess syfte 

och indikation. Omvärlden tolkas alltid av vår subjektiva verklighet, det finns 

bakomliggande faktorer som påverkar hur vi beter oss och tänker i olika situationer. 

Vi som aktörer använder våra erfarenheter av strukturer för att tolka världen runt 

omkring oss. Vårt beteende är meningsfullt på det sättet att det finns ett syfte i vårt 

handlande och det är inte alltid vi är medvetna om vad vårt beteende kan ge för 

signaler till omgivningen. Ett exempel på det är fenomenet att vi gråter för att uttrycka 

sorg. Det skulle många anse vara helt naturligt, alltså en konstruktion gjord av 

naturen. Det skulle även kunna betyda att våra sociala handlingar också är 

förbestämda av vår fysiologiska natur. Sådana antaganden ifrågasätter 

socialkonstruktivismen och pekar på att det endast är ett av många sätt att uttrycka 

sorg som är format av kulturen. Forskning visar att människor i andra kulturer kan 

använda andra sätt för att uttrycka sorg som att skrika eller svänga med kroppen men 

utan gråt. Det är ett av flera exempel på att vi ska vara försiktiga med att anta att olika 

sociala handlingar är bestämda av vår mänskliga natur.1 Konstruktionerna får en ökad 

legitimitet i vår kultur när vi gemensamt väljer att inkludera dem i vår 

verklighetsuppfattning.  

                                                
1 Barlebo Wenneberg, Socialkostruktivism – positioner, problem och perspektiv, 11. 
2 Barlebo Wenneberg, Socialkostruktivism – positioner, problem och perspektiv, 12. 
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Ett annat exempel på en social konstruktion som verkar naturlig är pengaväsendet 

som för oss idag är en del av vardagen. Vi funderar sällan på att sedlarna i sig är av 

ringa värde och att de först får värde när vi kommit överens om vad de ska vara värda. 

Denna uppfattning får sedan medhåll av bankerna som är redo att växla pengarna till 

andra valutor och i vissa fall även till guld. Dessa institutioner upprätthåller och 

kompletterar vår föreställning om att papperslapparna i vår plånbok och numren på en 

dataskärm står för ett verkligt värde. Samhället är fullt av olika konstruktioner som 

organiserar och styr våra liv och vår vardag. Att observera en viss struktur utan att 

förstå den bakomliggande kontexten kan vara förvirrande. Ett visst beteende kan 

verka normalt eller konstigt beroende på våra tidigare uppfattningar och erfarenheter.  

 

Uppsatsen utgår från ett antagande som säger att hur vi ser på vår omvärld är styrt av 

sociala konstruktioner vi har inom oss. Språket är vårt främsta verktyg för att 

strukturera informationen vi tar in och den är subjektivt då språket är skapat inom en 

viss kultur.2 På samma sätt som ord och språk kan byta innebörd kan även vårt 

tänkande göra det. Till exempel kan ett barns verklighetsuppfattning om sin förälder 

som världens starkaste och allsmäktig verka konstig i efterhand, men det var likväl en 

subjektiv verklighet i barndomen. Vi människor beskriver gärna naturen som något 

objektivt och något som finns till oberoende av oss människor. Det vi ofta förbiser är 

att världen som vi uppfattar den först existerar när vi just uppfattar den. Utan våra 

observationer och kategoriseringar är världen bara en mängd atomer i olika 

grupperingar och positioner.3 Denna tankegång blir lätt abstrakt och svårbegriplig 

men det vi ska komma ihåg är att vår subjektiva värld först existerar när vi observerar 

den.  

 

Det som vi tror är ett helt naturligt fenomen eller sunt förnuft är egentligen en 

subjektiv observation som kan uppfattas annorlunda av någon annan med en annan 

verklighetsuppfattning och andra kulturella erfarenheter. Ett exempel på detta är 

denna karikatyr av serietecknaren Malcom Evans i figur 1 nedan. 

 

                                                
2 Barlebo Wenneberg, Socialkostruktivism – positioner, problem och perspektiv, 12. 
3 Barlebo Wenneberg, Socialkostruktivism – positioner, problem och perspektiv, 13. 
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Figur 1    © Med ensamrätt Malcolm Evans 2011 

 

Socialkonstruktivism är ett samlingsnamn för många saker och akademiker använder 

det på flera olika sätt. Den del av socialkonstruktivismen som jag främst kommer 

använda mig av är socialkonstruktivism som ett kritiskt perspektiv som jag delvis har 

beskrivit ovan.4 Det är en bra förklaringsmodell om man som jag vill bryta ner 

traditionella synsätt och se vad som finns under ytan i något som från början verkar 

helt naturligt. Vad är det för verklighet som skapas i filmen och hur förstås den av 

dess aktörer? 

 

 	  

                                                
4 Barlebo Wenneberg, Socialkostruktivism – positioner, problem och perspektiv, 13. 
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Metod	  
 
En film kan använda sig av fler saker än scenografi och manus för att förmedla olika 

budskap och för att ha möjlighet att analysera detta kommer jag använda mig av en 

filmteoretisk analysmetod. Jag kommer att ta hjälp av vissa analysverktyg från 

neoformalismen.5 Den passar bra in i min uppsats då neoformalismen inte gör någon 

skillnad på populärkultur och finkultur utan bemöter båda med samma respekt. Den 

förutsätter inte heller att det finns några absoluta sanningar att hitta i konsten utan 

anser att analysen är påverkad av den kulturella kontexten. Vår uppfattning om filmen 

är formad av vårt sammanhang och kan därför skilja sig mellan olika människor i 

olika tider. Beskådaren är inte nödvändigtvis styrd av filmskaparens tankar med 

filmen utan tolkar den själv intersubjektivt. Den använder två begrepp för att 

analysera filmens dramaturgi, fabel och sujett. Fabeln är filmens handling i 

kronologisk form medan sujetten är hur filmen väljer att presentera handlingens 

händelseförlopp. Det finns en spänning mellan dessa formar filmens stil. Om filmen 

inte är sammanhängande eller förståelig kommer beskådaren tappa intresset för 

handlingen. Om filmen följer fabeln från början till slut kommer filmen endast bli en 

uppräkning av fakta och det finns ingen ovisshet som beskådaren kan forma hypoteser 

runt och det gör också att filmen blir ointressant.6 Undanhållandet av information ger 

filmen en dynamik som belönar beskådaren när denne mot filmens slut får svar på 

sina hypoteser. Neoformalismen gör inte något ställningstagande utan förblir ett 

neutralt verktyg som är flexibelt i sin enkelhet. I min analys kommer jag använda 

begreppen fabel och sujett för att tydligare se berättandes bakomliggande normer i 

filmens dramaturgi.  

 

Begreppen	  ”sex”	  och	  ”kärlek”	  
 
Då innebörden av dessa ord är en del av min frågeställning kan hela detta arbete 

delvis ses som ett försök till att beskriva dessa två nedanstående begrepp. Jag vill 

ändå kort beskriva vad jag syftar och inte syftar på när jag använder dem i denna 

uppsats. Förklaringarna kan självklart ses som färgade av min kultur och mitt sociala 

sammanhang och ska därför inte ses som en objektiv sanning utan som en beskrivning 

av hur jag använder orden i min teori och analys. 
                                                
5 Andersson & Hedling. Modern Filmteori, 168f. 
6 Andersson & Hedling. Modern Filmteori, 80. 
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Sex 

I linje med t.ex. RFSU:s omtalade sexualundervisningsfilm ”Kärlek på kartan” (2011)  

utgår även jag från att sex kan vara fler saker än bara vaginal penetration med penis. 

Alla akter som får oss sexuellt upphetsade kan ses som en ”sexuell gärning” och då 

även sådana som nödvändigtvis inte leder till orgasm. Just den vaginala penetrationen 

med penis har fått vara normen i samhället då detta är en del av den klassiska 

fortplantningen och att samhället idag lägger en stor vikt vid att ”bli av med 

oskulden” som en del i utvecklingen till att bli vuxen.7 I denna uppsats kommer jag 

däremot utgå från att sex kan ta sig många olika uttryck och att termen sex kan 

användas i en bredare grupp av gärningar som kan anses vara sexuella.   

 

Kärlek  

Trots att jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att beskriva vad kärlek är på några få 

meningar vill jag ändå kortfattat beskriva begreppet kärlek så som det kommer att 

användas i den här uppsatsen. Kärlek är en känsla av betydelse som riktar sig mot 

någon eller något. Det är en känsla som gör andra känslor större i gemenskap med den 

man håller kär, detta kan leda till en större andel lycka eller olycka som följd. Vi 

använder ordet för olika sorters kärlek såsom vänskapskärlek, föräldrakärlek och 

romantisk kärlek. Den kärlek som denna uppsats främst kommer fokusera på är den 

romantiska kärleken som oftast tillskrivs en direkt relation med sex i den så kallade 

kärleksideologin. Det som karaktäriserar den är att den ser kärleken som något 

genomgående gott. Kärleken kan överkomma alla svårigheter då dess kraft är något 

som står över det vanliga livet. I västvärlden tänker vi gärna att kärleken mellan oss 

själva och vår partner är något unik som gör den relation speciell i jämförelse med 

andra relationer. Tidsperspektivet är också en del av kärleksideologin då kärleken ses 

som något som varar för evigt och står emot tidens prövningar. Det finns en tro om att 

kärleken är något som ger mening till vårt liv och genom historien har den 

meningsfullheten förklarats på många olika sätt. I den tidigare forskningen kommer vi 

se exempel vi se exempel på både teorier som ställer sig mot kärleksideologin och 

andra teorier som försöker att ge människor alternativa sätt på hur vi kan tänka kring 

kärlek och sex. 

                                                
7 Helmius, Sociosexuell utveckling i ungdomsåren I, 90. 
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Tidigare	  forskning	  
 
Kärlek och sex är något som alltid varit aktuellt men diskursen har aldrig varit så 

transparant som i dagens globala samhälle. Det finns ett stort utbud av information, 

råd, underhållning, instruktioner och åsikter men dessa tycks snarare öka mängden 

frågor som vi har om kärlek och sex. Mycket av det som skrivs har som syfte att lösa 

ett problem eller hjälpa andra att förbättra sin relation eller sexliv. Det som många 

bortser från när de försöker ge råd till någon annan är att de ger en lösning som är 

konstruerad inom en speciell struktur. Till exempel kan ett råd som är utformat ifrån 

ett sammanhang där endast monogama och heterosexuella normer råder vara svåra att 

applicera för människor som lever på andra sätt. Det kan i sin tur leda till att vi 

försöker anpassa vår kunskap om sex och kärlek så att den ska passa in på våra 

föreställningar och fabeln som finns i kärleksideologin medan det verkliga problemet 

kan ligga i föreställningarna i sig. För att få några olika perspektiv kommer jag här att 

ge några exempel på forskning som gjorts i ämnet och som ger några olika 

infallsvinklar.  

 

Kärlek och sex diskuteras ofta med känslor och relationer som utgångspunkt men det 

görs också forskning som utgår från vår biologi. Kärleksideologin olika delar beskrivs 

oftast som mystiska och övernaturliga men den fysiologiska forskningen kan också ge 

oss en kontext till dessa tolkningar. I studien ”Kärlek – mysterium eller vetenskap” 

(2010) redogörs det bland annat för vad den neurologiska forskningen har upptäckt 

om hur vår gärna förhåller sig till kärlek och sex. Inom den moderna 

neuroforskningen har det gjorts experiment för att lokalisera vilka delar av hjärnan 

som aktiveras vid sexuell lust och vid olika sorters kärlek. En metod som visat bra 

resultat är fMRT (funktionell magnetisk renosanstomografi). Med denna metod har 

forskare kunna se hur hjärnan reagerar vid olika sorters kärlek och vid sexuella 

upphetsningar. Forskare kunde med denna metod till slut se tre olika sorters kärlekar 

som till viss del liknade varandra men ändå skiljde sig från varandra på ett tydligt sätt. 

Dessa var inte självförklarande i sig själva utan blev först anmärkningsvärda då de 

kombinerades med försökspersonernas intervjuer, data från forskningen och 

experiment på både djur och människor. Ur det neurofysiologiska perspektivet 

identifierades tre olika sorters drifter, den sexuella, den romantiska och 
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föräldrakärleken som en förälder känner för sitt barn.8 Studien noterar utifrån 

resultaten att vår förmåga till kärlek påverkas av skador eller sjukdomar i hjärnan. 

Detta tyder på att fenomenet kärlek är starkt sammankopplat med vår fysiologi och att 

vår förmåga att känna och uppleva kärlek är kopplad till vår fysiska hälsa. Lundberg 

och Löfgren-Mårtenson menar att de tre kärlekarna är naturliga och nödvändiga 

funktioner i reproduktionen (2010). Den sexuella driften för själva befruktningen, den 

romantiska kärleken för att säkerställa att föräldrarna håller ihop under barnets 

uppväxt och föräldrakärleken för att föräldrarna ska ta hand om barnet en längre tid. 

De noterar dock att den romantiska kärleken inte alltid varar hela barnets uppväxt 

men att den har flera funktioner då den även visat sig förbättra produktiviteten. De 

påpekar att i en kultur som värdesätter fenomenet kärlek bör det läggas mer betydelse 

på kärlek som en del av folkhälsan då det har stor påverkan på sexuell, psykisk och 

fysisk hälsa.9 Den medicinska forskningen säger oss att förmågan att uppleva kärlek 

och attraktion tycks vara en del av vår biologi. Den kan dock inte förklara den stora 

mängd av olika tolkningar som vi människor gör av dess drifter. Genom att se våra 

tolkningar som sociala konstruktioner kan vi avväpna några tabubelagda områden och 

se dem som delar av kulturen som vi kan påverka. Vi uppmärksammar samtidigt att 

det finns en biologisk faktor att ta hänsyn till som alltid kommer att vara en variabel i 

den sociala konstruktionen av kärlek och sex.  

 

Biologin har svårt att förklara de mer komplexa konstruktionerna som finns 

representerade i våra olika kulturer. Det finns andra förklaringar än den biologiska 

och en av dessa företräds av parterapeuten Esther Perel. Hon försöker svara på frågan 

om ett långvarigt par kan fortsätta ha en passionerat och givande sexliv i boken Vill 

ha dig (2007). Hon beskriver ett samhälle som väljer att fokusera mer och mer på 

kärlek och äktenskap men som samtidigt har ett högre skilsmässoantal än någonsin 

tidigare. Hon fokuserar mest på att hjälpa par som inte är nöjda med sin relation och 

sitt sexliv men reflekterar också kring hur våra föreställningar i dagens samhälle inte 

verkar ha svaren på de frågor som vi ställer oss. Media förklarar gärna detta med att vi 

idag har många saker som stjäl vår tid och vårt fokus. Förutom karriär och familj ska 

vi ständigt utveckla oss och ha meningsfulla och imponerande fritidsaktiviteter. Det 

                                                
8 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 171. 
9 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 173. 
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gör till slut att vi helt enkelt inte har tid med sex så som vi kanske hade i början av en 

relation. Perel tror dock inte att detta är hela förklaringen. Medias beskrivning 

förklarar till exempel inte varför par till en början har ett spännande sexliv som sedan 

dör ut utan att paren har blivit mer upptagna. Hon tror att problemet ligger i att vi har 

en dålig balans mellan trygghet och äventyr i vår relationsnorm. Många par i dagens 

samhälle försöker att bli sammansmälta till en gemensam enhet och ser det generellt 

som något positivt. Det är en följd av vi låter vår partner fylla alla de roller som innan 

fylldes av en mängd andra människor. Frånvaron av storfamiljen och bysamhället gör 

oss vilsna och gör att vi måste hitta meningen i vår existens i sökandet efter ”den 

rätta”.10 I ett samhälle som blir mer och mer individualistiskt tror vi samtidigt något 

paradoxalt att en själsfrände är nyckeln till ett lyckligt och meningsfullt liv. Sökandet 

med dess med- och motgångar är sujetten som till slut ska leda till den äkta kärleken i 

kärleksideologins fabel. När en partner förväntas fylla rollen som bästa vän, 

kompanjon, älskare och terapeut blir vi ofta besvikna. Ändå tror vi att om vi finner 

den rätta kommer allt annat att falla på plats.  

 

Det andra misstaget vi gör att vi blir överdrivet trygga med vår partner. I början av en 

relation ter sig allting väldigt spännande då vi inte vet hur det kommer gå. Om vi 

sedan börjar inleda en långvarig relation byter vi sakta men säkert ut den spänningen 

mot trygghet. Vi lovar till exempel trohet till varandra för att slippa oroa sig över att 

den andre har en relation med någon annan. Det är kanske inte lika spännande men 

det är en uppoffring vi ofta gör för att slippa känna rädsla och oro.11 Denna utveckling 

och utbyte av spänning mot trygghet kan ta sig många olika uttryck, allt från att dela 

med sig av en lägenhetsnyckel till sin partner till att fira jul med sin partners familj 

eller att bekräfta relationen på sociala medier. Dessa är alla exempel på hur vi byter ut 

spänning och ovisshet för att legitimera och bygga upp trohet och trygghet i 

relationer. Vi lever i en tid då vi förväntar oss att samtal och absolut förtrolighet är 

lösningen på alla problem. Det kan leda till att en överdos av varandras sällskap och 

tappar lust till den romantik vi önskar att vi hade. För att komma till rätta med detta 

vanligt förekommande problem måste vi lära oss att ha ett lagom avstånd till varandra 

i en relation, menar Perel. Då skulle vi börja se på varandra som individer med egna 

åsikter och mål och inte som en förlängning av oss själva. Att ha ett lagom avstånd till 
                                                
10 Perel, Vill ha dig, 32. 
11 Perel, Vill ha dig, 50. 
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varandra är väsentligt för att ett par ska kunna ha ett kontinuerligt spännande, roligt 

och intressant sexliv, menar Perel.  

 

Perel är angenäm att läsa ur ett konstruktivistiskt perspektiv då hon specialiserar sig 

på tvärkulturell psykologi.12 Det gör att hon har en distans till sin egen kultur och 

dominerande åsikt. Det märks i hennes många exempel från samtal med olika par och 

hennes ödmjuka sätt att presentera sina observationer på. Hon har dock en 

romantisering av långvariga kärleksrelationer som hon säkert delar med många andra 

i det västerländska samhället. Trots hennes breda perspektiv på kärlek och sex riktar 

sig hennes forskning främst mot att hjälpa gifta par behålla den sexuella glöden trots 

barn och en rutinmässig vardag. Det stämmer väl in på uppfattningen av det 

monogama förhållandet som norm och idealiseringen av livspartners roll. Jag delar 

hennes problematisering av samhällets många normer som drar åt olika håll och 

föreställningen om att vi strävar efter mål som är orealistiska. Hennes teori om 

balansen mellan spänning och trygghet kan mycket väl vara grunden för 

problematiken mellan föråldrade normer och dagen fokus på individualism och 

hedonism. Monogamin tycks vara en del av vår fysiologi men samhället har gjort en 

tolkning av de känslor som romantiska relationer ger oss. De tolkningarna stöter dock 

på problem när kroppen tycks ge andra signaler och byta spår. Den biologiska 

förklaringen kan förespråka ett byte av partner för att förbättra genernas fortlevnad 

medan samhället tolkar det som något karaktärslöst och själviskt. Samma beteende 

kan förklaras på olika sätt beroende på vilken modell vi väljer att följa. I dagens 

informationssamhälle är dessa olika modeller lättillgängliga men genom historien har 

ofta den dominerande förklaringsmodellen inte gett utrymme för alternativa 

tolkningar. I nästa del kommer vi titta på utvecklingen av olika perspektiv och sedan 

se exempel på hur moderna sociologer förklarar romantikens olika fenomen.   

Genom att först blicka tillbaka i historien kan vi se hur olik synen på sex och kärlek 

varit genom tiderna. Det är inte en heltäckande beskrivning utan bara exempel från 

historien. De kan hjälpa oss att se vad våra nutida uppfattningar kring kärlek och sex 

är influerade av. Det historiska perspektivet följs av tre olika sociologers syn på 

kärlek och sex. Där kommer vi se exempel på samband som först blivit möjliga i och 

med den sociologiska vetenskapen.  

                                                
12 Perel, Vill ha dig, 19. 
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Kärlek	  i	  historien	  
 
Det finns mycket skrivet om kärlek men en relativt liten del av det som skrivits är 

vetenskapliga texter. Kärlek skildras främst i skönlitteratur, filmer, poesi och musik 

och dessa verk är oräkneliga.  Historiskt sett har texter om kärlek funnits lika länge 

som skriftspråket. Genom historien har delar lagts till idealiserade kärlekens fabel 

som finns i dagens strukturer runt romantiska relationer. Det äldsta verket om kärlek 

kommer från Sumerkulturen, som låg i dagens Irak, och som skildrar 

kärleksrelationen mellan gudinnan Inanna och herdeguden Dumuzi.13 I Bibeln kan 

man se tidigare exempel på kärlek som inte skiljer sig allt för mycket från dagens 

uppfattning. Allt från den överhängande heteronormen i Edens lustgård till Jacobs 

uthålliga förälskelse till Rakel och till Salomos passionerade dikter i Höga visan. 

Påverkan från dessa tidiga religiösa texter, men framförallt de senare kristna 

nytestamentliga texterna gör sig fortfarande gällande i dagens västerländska samhälle. 

I Nya testamentet talar man om agape och eros, där agape är kärleken till Gud och 

eros är den köttsliga kärleken. De tidiga grekiska filosoferna var inne på ett liknande 

spår där kärleken delades in i olika delar. Platon hävdade att som kroppen var delad i 

två, mellan den fysiska kroppen med känslor och själen med förnuft, var också 

kärleken uppdelad mellan känslorna och det intellektuella sexuella förnuftet som 

idealiserade kärleken. Den senare delen sågs som högre, vackrare och något 

eftersträvansvärt. Det är från Platons tudelning vi fått uttrycket ”platonisk kärlek”, 

alltså en kärlek som blir beundrad på avstånd utan någon fysisk kontakt.14  

 

Den romantiska synen på kärleken växte fram under 1100-talet där historier om 

riddare som uppvaktade unga jungfrur sågs som en revolt mot det praktiska 

äktenskapet. Äktenskapen ingicks då oftast av ekonomiska skäl och inte av någon 

ömsesidig attraktion gentemot varandra. I Europa kom kärleken att förknippas med de 

traditionella kristna värderingarna. Kärlekens rätta plats var i relationen mellan man 

och kvinna i en hängivelse åt Gud. Det var under dessa förutsättningar som den 

romantiska kärleken fick sin plats inom societeten i det feodala Europa.15 Annan 

forskning visar att i andra kulturer, som ute på Samoaöarna, kan erotiken frodas men 

                                                
13 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 163. 
14 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 164. 
15 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 165. 
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erotiken definieras sällan som något som förknippas med kärlek. Förälskelsen ses där 

istället som en sorts neuros. I många kulturer har kärleken och sexualiteten begränsats 

till det privata rummet. Inte bara för en avskild plats för den sexuella akten utan även 

för en plats där vi har möjligheten att omdefiniera oss själva utan insyn från andra. 

Kravet på avskildhet, som alltså kan ses som en av förutsättningarna för att en 

romantisk kärleksrelation ska kunna existera, var nästintill omöjlig att åstadkomma 

före 1600-talet och kan därför anses vara ett någorlunda modernt fenomen. Friheten 

att själv forma sin åsikt om relationen och valet att själv välja partner att dela kärleken 

med har genom historien varit viktiga komponenter för den romantiska kärlekens 

utveckling.  

 

1600-talet hade heterosexualiteten som norm samtidigt som kvinnor hade en lägre 

status. Det gjorde att många relationer och äktenskap präglades av underkastelse och 

lydnad. Det begränsade den romantiska kärlekens möjligheter. När kvinnan började 

ses som en jämställd person blev även hennes åsikter av en större vikt. Det var 

väsentligt för att relationen skulle kunna bli mer personlig och ömsesidig. Det som 

förut var en ren affärsöverenskommelse, utan någon tanke på attraktion mellan 

parterna, kom senare att handla om ett personligt val med ömsesidig kärlek. Många av 

de normer som framkommit genom historien är fortfarande aktuella men rimmar 

dåligt med våra andra rådande normer. Ett livslångt förhållande och en fast 

sysselsättning livet ut passar inte in hos dagens moderna medborgare som reser, 

flyttar och byter arbete relativt ofta. Familjelivet som en gång var den centrala 

knutpunkten för allt som skedde i livet är nu ett av många valbara livsprojekt. Här 

sker det en konflikt mellan kärleksideologins struktur och individualismens struktur 

som vi som aktörer ännu inte format något definitivt svar på. Äktenskapet står dock 

kvar som ett av de primära alternativ för hur en långvarig kärleksrelation ska 

genomföras. Studier visar att även dagens ungdomar tycker att kärleken är viktigare 

än sex i en romantisk relation.16 Det styrks av en populärkultur som ständigt hyllar 

kärlekens nästan övernaturliga värde för oss, inte minst i den film jag analyserar. 

	  
 	  

                                                
16 Lundberg & Löfgren-Mårtensson, Kärlek – mysterium eller vetenskap? 168. 



 20 

Sex	  i	  historien	  
 
Människan har alltid haft samlag, ett otvivelaktigt bevis för detta är mänsklighetens 

fortsatta existens. Sex är något som alla har men normen och åsikter kring sexualitet 

och institutionerna som har försökt att tämja sexualiteten, är både många och olika.  

 

Det finns mycket historiskt material bevarat från antiken. Historiens mer hedonistiska 

inslag tas ofta upp som exempel för ett samhälle med en mycket liberal och 

accepterande syn på sexualitet. Det fanns förvisso mer liberala inslag men de omfattar 

bara utvalda delar av det antika samhället. Filosofin som var rådande under antiken 

skiljde sig inte mycket från den kristna dualismen. Sexualiteten hörde till en av 

kroppens drifter som stod i motsats till det andliga förnuftet. En av filosofierna var 

Stoicismen17 som även kom att påverka den kristna filosofin. Stoikerna håller logiken 

högst och menar att människan inte ska bli styrd av känslor eller drifter, utan istället 

värdera återhållsamhet och vishet. Sexualiteten var nödvändig för reproduktionen och 

skulle därför endast förekomma inom äktenskapet. Även i äktenskapet var det viktigt 

att behålla en strikt kontroll över de kroppsliga drifterna. Filosofin ogillade inte 

sexualiteten men tog avstånd från att bli slav under kroppens begär. Efter antiken och 

fram till 1900-talet blev kyrkan den rådande auktoriteten. Att leva i celibat blev det 

högst värderade då de som aldrig gav efter för kroppens lustar kunde utan 

störningsmoment fokusera på den högre andliga tillvaron. Dessa relativt extrema 

lösningar kan vara ett testamente på sexualitetens avsevärda påverkan. Utöver 

moraliska dilemman fanns, i synnerhet hos kvinnor, rädslan för kontinuerliga 

graviditeter som kunde vara både farliga och kostsamma. I ett samhälle med 

avsaknaden av preventivmedel och möjlighet att fastställa biologiskt föräldraskap fick 

monogamin en särställd uppgift. Männen som det dominerade könet i den patriarkala 

ordningen krävde att kvinnorna inordnade sig i tvåsamhet för att säkerställa 

potentiella arvingars biologiska härkomst.18  Detta i sin tur förde med sig att sexuell 

aktivitet med flera partner sågs som något ansvarslöst och farligt för 

samhällsordningen. I fattigare delar som Norden fanns inte denna syn på kvinnors 

sexualitet i lika stor grad. De svåra förhållandena gjorde att alla barn som kunde 

                                                
17 Johannisson, Sexualiteten genom historien, 125. 
18 Lewin & Træen, Sexology in Context, 147. 



 21 

hjälpa till behövdes och kvinnornas återhållsamhet och oskuld värdesattes därför inte 

på samma sätt.19 

 

Synen på sex som något syndigt och ett nödvändigt ont lever kvar till viss del än i dag 

i det moderna västerländska samhället. Prägeln av återhållsamhet har varit grunden 

för många konflikter, även inom kyrkan. I början på 1500-talet vände sig Martin 

Luther mot den kristna kyrkans traditioner och talade för ett generöst sexliv som ett 

värdigt alternativ till livet i celibat. I det övriga samhället som stod under mycket 

stränga principer kring sex, finns det gott om exempel från både konst och litteratur 

som speglar ett samhälle som pyrde av uppror mot den strikta sexualnormen.20 Det 

fanns en officiell struktur som aktörerna, folket inte följde och detta ledda till att 

strukturen ändrade form. Framåt 1600- och 1700-talet växte marknaden för pornografi 

och prostitution. Det möjliggjordes av den växande urbaniseringen som medförde en 

högre grad av anonymitet. Vidare under 1800-talet gjorde överklassens roll som 

samhällets stöttepelare att normen blev mycket högtravande och näst intill fientlig 

mot sexualiteten.  

 

Industrialiseringen påverkade normen kring sex då många länder började föra statistik 

för att stimulera reproduktionen och därmed öka arbetskraften. Detta var rakt emot 

kyrkans etik och det är bara ett exempel på hur samhället som växte fram var 

motsägelsefullt. Samtidigt som samhället på 1800-talet präglades av en abstrakt etik 

där kvinnan blev avsexualiserad och där avvikande människor stigmatiserades eller 

omhändertogs, ökade antalet könssjukdomar och regelbundna besök till bordeller blev 

en del av vardagen.21 Avvikare från normen har alltid funnits och det vi idag ser som 

sexuella avvikare har inte alltid varit det och tvärtom. Det är ett bra exempel på hur 

kulturbetingad sexualiteten kan vara. Under antiken, som främst styrdes av förnuft 

och frihet, var till exempel homosexualitet en självklar del av normen medan 

homosexualiteten senare skulle bli förbjuden tillsammans med andra sexuella 

handlingar som inte ledde till reproduktion.  

 

                                                
19 Lewin & Træen, Sexology in Context, 127. 
20 Johannisson, Sexualiteten genom historien, 126. 
21 Johannisson, Sexualiteten genom historien, 127. 
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Vid 1800-talets andra hälft fick vetenskapen en stor roll som värdegrund för 

formandet av den sexuella strukturen. Sexologin utvecklades som en ny vetenskap där 

vad som var normalt och onormalt skulle bestämmas. Den nya vetenskapen 

producerade och förstärkte redan existerande stigman då vetenskapen var en stor 

auktoritet i samhällsutvecklingen. I ett försök att beskriva sexuella avvikelser med 

medicinska termer kopplades de samman med psykiska och fysiska sjukdomar. Onani 

sades kunna leda till bland annat epilepsi, nedsatt hörsel och psykiska störningar. De 

avvikande individerna skulle behandlas av medicinska experter och inte sättas i 

fängelse som tidigare. I Sverige var onanin officiellt sett en sjukdom fram till så sent 

som på 1930-talet och homosexualitet fram till 1970-talet.22 Argumenten som påstod 

att dessa borda ha klassats som sjukdomar upplevs idag som förlegade och har tappat 

all sin vetenskapliga legitimitet. Normens utveckling har gått hand i hand med 

samhällets modernisering i övrigt. Från att sex har varit tätt sammankopplat med 

familjen och kollektivet är sexualiteten nu mer individuell. Det har gjort att vi har fått 

en större frihet att själva bestämma över våra sexualvanor. Tre starka normer som 

fortfarande finns kvar i stor utsträckning är monogamin, heteronormen och 

kärleksideologin. Monogamin förespråkar trohet till en unik partner åt gången och 

heteronormaliteten står för att heterosexuella par ses som det normala och allt annat 

utanför anses onormalt.23  

 

Debatten kring sex har länge kretsat kring sexuellt överförbara sjukdomar. Under och 

efter världskrigen i början 1900-talet var spridningen av gonorré större än någonsin. 

Sjukdomens natur gör den till en bra indikator på ett sexliv där man hade sex med 

många olika sexualpartners under en relativt kort tidsperiod.24 Det ledde till att folkets 

sexualvanor blev en viktig del av den allmänna folkhälsan. Vidare ledde det till att 

den konservativa synen på sex och på sexuella relationer började förespråkas på nytt. 

Det stoppade inte utvecklingen av normer men kan ha kommit att bromsa dem.25 Än 

idag styr rädslan för HIV och aids hur vi undervisar om sex. Introduktionen av alltmer 

sofistikerade preventivmedel har gjort det möjligt för oss att utan svårigheter ha vad 

                                                
22 Johannisson, Sexualiteten genom historien, 129. 
23 Forsberg, Ungdomar och sexualitet, 92. 
24 Lewin, Sexualiteten som social konstruktion, 121. 
25 Lewin, Sexualiteten som social konstruktion, 122. 
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som kallas för en ”plastisk sexualitet”, alltså sex utan risken för graviditet.26 Ett annat 

begrepp som uppkommit i det moderna samhället är ”rena relationer”, det ska inte 

blandas ihop med någon ”mindre smutsig relation” i någon religiös eller moralisk 

bemärkelse utan beskriver en avskalad relation som inte handlar om något annat än 

sex.27 Den plastiska sexualiteten i kombination med mer liberala normer har gjort det 

möjligt för oss att idag ha en ”ren relation” med mindre risk för fysiska, 

känslomässiga eller sociala följder. Genom historien kan vi se hur många olika 

institutioner har försökt att kontrollera folkets syn på den egna och andras sexualitet. 

De har delvis lyckats men motstånd och debatter har ändå alltid varit närvarande, 

både i det dolda och i den allmänna delen av samhällsdebatten. Från att vi människor 

har styrts av religion fram till 1700-talet, rättssystemet på 1800-talet och vetenskapen 

på 1900-talet har vi nu i det nya milleniet en kombination av dessa som försöker att 

samspela med varandra i en sann postmodern anda. Det kan argumenteras för att vi 

som aktörer idag har mer strukturer än någonsin att hålla reda på. Dessa är också i 

ständig förändring och den moderna människan får försöka att förhålla och anpassa 

sig till dess utveckling.  

 

	   	  

                                                
26 Forsberg, Ungdomar och sexualitet, 93. 
27 Forsberg, Ungdomar och sexualitet, 94. 
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Teori	  	  

Kärlek	  och	  sex	  i	  sociologin	  

Francesco	  Alberoni	  

Den italienska sociologen Francesco Alberoni ser ett behov av en ny sorts vetenskap 

där vi kan svara på alla de frågor människor världen över har om kärlek, en slags 

erosologi.28 Han identifierar förälskelsen som en stark kraft som också är 

inspirationsgivande på det sättet att den leder till att vi gör saker vi tidigare inte tänkt 

på eller vågat. Han tar avstånd från det som enligt honom många andra sociologer och 

främst psykologer tycks avfärda förälskelsen som, en kulturell produkt eller en 

tillfällig sinnesförvirring.29 Förälskelsen har en mycket mer meningsfull men också 

praktisk effekt på våra liv som är en naturlig del av den sociala utvecklingen. 

Alberoni menar att det finns tre olika sorters kärleksband: svaga band, medelstarka 

band och starka band.30 De svaga banden är det vi har till bekanta, grannar eller 

kollegor. Medelstarka band knyter vi till väldigt goda vänner, de är sådana personer 

som vi litar på och påverkas av i val och åsikter. Det är dock en relation vi kan skapa 

med flera och som vi kan byta ut. Det starka bandet har vi till föräldrar och syskon. 

De starka banden är exklusiva då vi bara har en mamma och pappa och ingen kan ta 

deras plats. De starka banden finns kvar även om personerna i relationen inte bryr sig 

om, eller till och med sårar, den andra i relationen. Alberoni ser förälskelsen som den 

enda relation utanför familjen och barndomen som kan bilda en stark relation. Två 

personer som tidigare aldrig mötts kan genom förälskelsen bli oumbärliga för 

varandra. Partnern får en plats i livet som inte kan ersättas av någon. Relationen fyller 

själv en roll i våra liv som känns meningsfull och unik för den som är förälskad. 

Alberoni pekar på den antropologiska forskningen och hävdar att alla kulturer verkar 

utveckla känslor av kärlek och förälskelse.31 Även i kulturer som förnekar 

förälskelsen och kärleken finns det inslag av liknande beteenden. En annan 

antropologisk studie visade att forskare som studerade 168 olika kulturer kunde se 

direkta bevis för romantisk kärlek hos 87 % av dessa.32 I historien finner Alberoni 

                                                
28 Alberoni, Jag älskar dig, 9. 
29 Alberoni, Jag älskar dig, 17. 
30 Alberoni, Jag älskar dig, 10. 
31 Alberoni, Jag älskar dig, 33. 
32 Alberoni, Jag älskar dig, 16. 
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också mer tecken på att förälskelsen verkar vara något som alltid funnits. 

Uttrycksformerna kan skilja sig något mellan kulturerna men i samtliga fall finns det 

tydliga inslag av förälskelse. Den främsta funktionen som Alberoni tillskriver 

förälskelsen är dess skapande och formande i och av vår identitet. Förälskelsen är en 

tillfällig sinnesförvirring som gör att vi ser livet med nya ögon. Förälskelsens 

berusning gör att den upplevs unik och meningsfull och objektet för vår kärlek får en 

viktig plats i livet. Det är en stark kraft som lockar oss att gå ut på outforskade 

områden och göra sådant vi tidigare inte vågat.  

 
Förälskelsen inverkar på psyket som temperaturen på metaller. Den gör dem flytande, 

vitglödgande så att de kan blandas, svetsas samman och anta nya former som sedan blir 

permanenta. Kärleken gör människor formbara, smälter dem samman, förvandlar dem och 

svetsar ihop dem. På så sätt skapar de starka band som kan motstå stötar, konflikter och 

besvikelser.33 

 
Vi har en uppfattning i dagens samhälle att många av våra problem skulle försvinna 

bara vi hittade ”den rätte” att dela livet med. I filmen som analyseras kommer vi att se 

hur några av karaktärerna talar om en ”själsfrände”, någon de var ämnad att älska och 

älskas av. I filmen talas det om att kämpa vidare och inte ge upp sin själsfrände. Det 

här påminner om de starka banden Alberoni beskriver, en person som inte kan ersättas 

utan som är unik för oss. I analysen av filmen ska jag försöka se hur dynamiken i 

dessa relationer framställs och hur den förhåller sig till kärlek och sex. Alberonis 

teorier beskriver hur kärlekens och framförallt förälskelsens effekt på människan. Det 

är en viktig del i vår sociala process och personliga utveckling när vi är redo att bilda 

en egen familj. En del av förälskelsemytologin kan komma från att en förälskad 

person kan ställa sig utanför sin struktur. Kärleken får den förälskade individen att 

uppleva den romantiska relationen som något som står över den allmänna strukturen 

hon är en del av. Den starka relationen kan erbjuda en egen struktur för den 

förälskade och skapar en norm som utgår från det subjektiva känslolivet. Genom att 

se på de förändringar en förälskad person genomgår kan vi lättare förstå hur samhället 

väljer att förhålla sig till dessa. För att kunna koppla detta till uppsatsens syfte 

kommer vi fortsättningsvis titta på två sociologer som också analyserar den kulturella 

påverkan och inkluderar kopplingen mellan sexualitet och kärlek. 

 
                                                
33 Alberoni, Jag älskar dig, 14. 
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Bo	  Lewin	  
 
Sociologen Bo Lewin ser att vårt sexuella beteende till stor del är resultatet av sociala 

processer. Genom vår uppväxt får vi ledning genom familjens uppfostran och genom 

övriga samhällets åsikter, i hur vi ska bete oss sexuellt. Lewin förnekar inte att det 

finns biologiska faktorer som påverkar.  Hur vi förhåller oss till dessa kan dock skilja 

sig åt väldigt mycket mellan kulturer. Det som Lewin finner speciellt intressant är att 

det i många kulturer anses var den egna synen på sex som också anses vara den 

naturliga. Det är en bra indikator på hur effektiv vår socialisation verkligen är. Vi kan 

med fördel se till vad en kultur anser normalt och vad den anser att vara onormalt, när 

vi försöker skåda den kulturella konstruktionen av fakta och normer. Homosexualitet 

har till exempel varit inkluderad i lagtexter som ett brott mot naturen. Lagar som var 

instiftade av människor var lättare att argumentera mot men en lag som till synes var 

stiftad av naturen verkade vara obestridlig. Det blir alltså svårare att ställa sig emot 

något som samhället hävdar är bestämt av naturen.34 När ett samhälle bestämmer vad 

som är normalt och onormalt uppstår normer. Om vi bryter mot dessa normer kommer 

vi straffas genom reaktionen från samhället som lever utifrån den kulturen. Detta gör 

att normerna hålls och bestäms i ett samspel av människorna själva. Människor som 

sociala aktörer upprätthåller inte bara sin egen livsstil utan de andra aktörerna runt 

omkring. Olika grupper har såklart olika normer, en del normer kan följas av många 

grupper och en del bara av vissa. Normer kan ha en stark samhörighet med 

gruppidentiteten i övrigt och kan de leda till att människor inom en grupp uppfattar 

just sina normer som de rätta och alla andra normer som felaktiga eller onaturliga.  

Intimiteten mellan normkonstruktionen och perspektivet på den egna identiteten gör 

att det kan vara svårt att distansera sig från de normer som finns inom en grupp och se 

på dem objektivt. Lewin kallar detta kompartmentalisering.35 Det uppstår bland annat 

för att vi mer sällan delar sexuella upplevelser med människor utanför vår egen grupp, 

till exempel mellan åldersgrupper eller människor som följer olika religioner. Det 

givna undantaget är mellan könen där normen talar mot homorelationer. Detta trots att 

det könsuppdelade umgänget, eventuellt med riktigt eller spelat oförstånd gentemot 

det andra könet är ett exempel på kompartmentalisering. Kompartmentaliseringen 

leder till att främmande åsikter och värderingar förblir just främmande då de sällan 

                                                
34 Lewin, Sexualiteten som social konstruktion, 116f. 
35 Lewin, Sexualiteten som social konstruktion, 117. 
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uppmärksammas inom gruppen eftersom olika grupper mer sällan umgås eller 

värderar de andra gruppernas åsikt lika högt som deras egen. Kompartmentaliseringen 

förstärker på detta sätt normerna ytterligare genom att gruppen uppfattar allt utom 

deras eget beteende som onormalt.36 

 

I Lewins forskning ser vi hur sexualiteten, något som vanligen förknippas med drifter 

och den mänskliga kroppen, visst kan vara kopplat till det kulturella. Genom 

socialisationen lär vi oss vad vi ska tycka är normalt eller inte. I samspelet med andra 

aktörer lär vi oss strukturen tills vi blir övertygade om att de är helt naturliga. 

Subjektiva normer behöver nödvändigtvis inte kallas för falska då följderna av ett 

normbrott kan vara mycket verkliga. Dock är uppbyggnaden av subjektiva normer 

och dess auktoritet inte det enda sanna eller naturliga. I handlingen i filmen kommer 

jag visa exempel på hur sociala aktörer bryter mot normerna och hur omgivningen 

försöker att rätta till det oönskade beteendet. Huvudpersonerna i filmen kommer även 

att ställas inför nya situationer där andra värderingar råder, och där de måste 

ifrågasätta de värderingar de förut tog för givet. Genom att se till det som anses vara 

naturligt respektive onaturligt kan jag systematiskt analysera de normer som ligger till 

grund för det sätt som filmen beskriver kärlek och sex. Efter teorier som beskriver hur 

människan reagerar på kärlek och hur människan formar normer kring sexualiteten 

ska jag gå över en teori som analyserar hur samhällets normer försöker att skapa 

normer kring kärleksideologin.  

 

Anthony	  Giddens	  

En person som har antagit utmaningen att förklara relationen mellan kärlek och sex är 

den brittiska sociologen Anthony Giddens. I Intimitetens omvandling (1995) försöker 

han att skilja på några olika sorters kärlekar som han har observerat. Giddens anser att 

det är i den passionerade kärleken vi finner sambandet mellan kärleken och 

sexualiteten. Den karaktäriseras av en stark längtan och bryr sig inte alltid om det 

övriga samhällets normer. Den kärleken tar en person utanför den gråa vardagen och 

fyller personen med åtrå till den älskade. Den euforin har ofta setts som impulsiv och 

farlig och blev därför ett problem för de institutioner i samhället som förespråkade 

ordning och återhållsamhet. I dagens samhälle som är präglat av individualism och 
                                                
36 Lewin, Sexualiteten som social konstruktion, 118. 
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eget val tycks det ändå finnas en ordning i hur vi ska uttrycka våra starkaste känslor. 

Den romantiska kärleken är däremot inte lika universal utan mer kulturspecifik.37 Den 

innehåller vissa delar av den passionerade kärleken men har också vissa element som 

gör den säregen. Ordet romantik kan också betyda ”berättelse”, sammanfattningsvis 

är det också det som den romantiska kärleken lägger till sin egen mytologi.38 Här 

ställs kärleken över sexualiteten och en partners personlighet blir viktigare än 

attraktionen. Den romantiska kärleken förbiser det fysiska och inleder sökandet efter 

en partner inte bara i det sexuella utan i livet i stort. Det egna valet gör att objektet för 

attraktionen också måste passa in i den stora romantiska berättelsen där de två 

halvorna till slut bli en enhet och fullkomnar livet för varandra. Förälskelsen, jakten 

och sammanslutningen blir alla delar i den stora berättelsen som den romantiska 

kärleken karaktäriseras av.  

 

I dagens samhälle där ”rena relationer” oftast inte ses som något fel, har vi också 

exempel på både passionerad kärlek och den mer specifika romantiska kärleken.  

Från filmen kommer jag visa exempel på alla dessa kärlekar och hur karaktärerna i 

filmen bygger berättelsen kring den romantiska kärleken. Det kanske inte är 

överraskande då det är meningen att filmen ska vara romantisk på ett sätt som liknar 

Giddens sätt att beskriva den romantiska kärleken. Det kan vara intressant att se hur 

filmen konstruerar den romantiska kärleken och hur filmen skiljer den från andra 

sorters kärlek. Kan det faktum att människan försöker att skapa sin egen saga kring 

sitt kärleksliv vara anledningen till att romantik som genre, fortsättningsvis är så 

framgångsrik? Eller är det så att en historia av poeter, musikanter, författare och 

filmproducenter har byggt upp ett behov hos oss av en fabel som kan ge oss mening i 

vårt vardagliga lustsökande? Kärleksideologin uppmuntrar individen att söka 

meningsfullhet i förälskelsen och den eviga kärleken. Den pekar hoppfullt på ett liv 

där eventuella problem endast är en del av sujetten. Den inger hopp om att den som 

följer kärleken också kommer hitta lycka och mening i sitt liv. 

 

                                                
37 Giddens, Intimitetens omvandling – Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 
samhället, 43. 
38 Giddens, Intimitetens omvandling – Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 
samhället, 47. 
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Här har jag presenterat tre sociologer som beskriver hur samhället formar och formas 

av diskursen kring kärlek och sex. Alberoni berättar om hur förälskelsen kan vara en 

del av den personliga utvecklingen och kan forma människans världsbild till att passa 

in i nya relationer. Lewin talar om hur normer formas och hur samhället försvarar 

eller motverkar beteenden som de tycker är lämpliga respektive förkastliga. I boken 

Intimitetens omvandling (1995) beskriver Giddens hur samhället förhåller sig till den 

passionerade kärleken och hur kärleksideologin har skapat en norm kring hur vi ska 

uttrycka vår passion och kärlek. Tillsammans erbjuder de lämpliga analysverktyg som 

jag kommer använda när jag svarar på uppsatsens frågeställning och se vilka 

antaganden som filmen utgår ifrån. 
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Analysobjekt	  och	  analys	  
 
 
Filmen Crazy, Stupid, Love (2011) utspelar sig i nutida Kalifornien. Genom filmen 

följer vi en rad olika karaktärer i deras strävan efter lycka och syfte. I denna uppsats 

kommer jag framförallt observera tre av dessa. Nyligen frånskilda Cal, den mystiska 

casanovan Jacob och den hopplöst förälskade tonåringen Robbie. Dessa tre får genom 

filmen möjlighet att omforma eller förstärka sina tidigare åsikter om både kärlek och 

sex på intressanta sätt. Jag kommer att beskriva särdragen hos de olika karaktärerna 

separat. Samtidigt kommer jag peka på några intressanta händelser i filmen och 

diskutera dessa utifrån perspektiven och teorierna som ligger till grund för uppsatsen. 

Jag använder ett konstruktivistiskt perspektiv där verklighetsuppfattning är uppbyggd 

av de olika perspektiv människor möter under livets gång. Vi är alla aktörer som 

agerar utifrån de strukturer som vi har uppfattat som relevanta för oss. 

Förhoppningsvis kan jag med detta perspektiv peka på hur beteendet hos karaktärerna 

förändras i och med deras interaktion med andra människor och deras 

verklighetsuppfattningar. Efter att ha presenterat de tre karaktärerna, deras moraliska 

och känslomässiga resa genom filmen och diskuterat deras perspektiv på sex och 

kärlek, kommer jag att göra en sammanfattande analys om budskapet kring 

kärleksideologin som filmen representerar. I slutsatsen kommer jag att knyta tillbaka 

till syftet och svara på frågeställningen. 

Cal	  
 
Filmen inleds med att maken och familjefadern Cal får reda på att hans fru Emily vill 

ta ut skilsmässa och att hon har haft en affär med en arbetskollega. Emily ser hennes 

otrohet som ett tecken på att deras relation börjat falla sönder. Cal blir överrumplad 

och flyttar från hemmet kort därpå. Efter att ha spenderat många kvällar i högljudd 

självömkan på en bar, tar den unga kvinnotjusaren Jacob honom under sina vingar 

och visar Cal hur han kan vinna tillbaka sin manlighet och självrespekt. Enligt Jacob 

var det just bristen på manlighet som var anledningen till att Emily var otrogen och 

skilde sig från Cal. Med Jacobs hjälp lär sig Cal snabbt flörtandets alla regler och får 

många tillfälliga sexuella kontakter. Cal lär sig att plastiskt umgänge kan vara både 

roligt och spännande. Ryktet sprider sig om Cals nattliga upptåg och hans tidigare 

vänner fördömer hans nya beteende och anser att det är ansvarslöst och perverst. Cals 
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liv har genomgått en stor förändring och hans syn på livet anpassar sig till hans nya 

erfarenheter. Både Emily och Cal försöker gå vidare med sina liv men blir ständigt 

påminda om sin tidigare relation till varandra. Emily ställer honom mot väggen efter 

att de träffat på en av Cals tidigare sexuella kontakter. Emily erkänner att hon inte har 

rätt att vara arg då det är hon som varit otrogen från början, men efter att ha hört att 

Cal har haft nio olika sexuella partners och att han använt sig av raggningsrepliker 

som härstammar ifrån deras gemensamma historia, känner hon sig sårad. Kvinnan de 

träffat är också arg på Cal då han hade lovat att ringa henne efter deras korta 

förbindelse men inte gjort det. Cal ser inte sina korta sexuella relationer som något 

seriöst utan mer som ett medel att komma över skilsmässan samt göra Emily 

avundsjuk. Trots sin nya livsstil kan Cal inte komma över Emily som han fortfarande 

ser som sin själsfrände. Han ser att han tidigare tagit sin fru för givet och inte tagit 

hand om sig själv eller deras relation på ett rätt sätt. I sin sorg bestämmer han sig för 

att det inte är rätt att ge upp, han vill kämpa för Emily. Här ser vi hur Cal som aktör 

agerar utifrån olika strukturer han stöter på men också den verklighetsuppfattning han 

haft sedan tidigare. På deras son Robbies skolavslutning får Cal tillfälle att 

konfrontera Emily med sina känslor då sonen beskriver hur han tappat all tro på 

kärleken som han alltid har drömt om tidigare. Cal avbryter Robbie och beskriver den, 

för honom, sanna kärleken. Att han har älskat Emily ända sedan de träffades när de 

var femton år gamla. Att han har älskat henne varje sekund sedan dess. Att han har 

älskat henne genom födseln av deras tre barn och han har älskat henne även när han 

har hatat henne. Det är en sorts kärlek som han försäkrar sig om att andra gifta par 

kan identifiera sig med. Cal erkänner att han inte vet hur framtiden kommer att se ut, 

men han vet att när man hittar den rätta, sin själsfrände, då ger man inte upp. Efter 

kärleksförklaringen proklamerar han på nytt sin kärlek till Emily och hon ger till slut 

efter och erkänner att även hon saknar honom. Filmen slutar med att de åter minns 

varför de en gång älskade varandra och att de har nu har möjligheten att se förbi alla 

problem som de har gått igenom.  

 

Genom filmens gång får Cal anledning att förvandla sin person och sitt liv. I början 

sker det ofrivilligt då hans fru begär skilsmässa, sedan på uppmaning av Jacob för att 

han ska få tillbaka sitt självförtroende och sin glädje för att till sist söka det själv i ett 

försök att vinna tillbaka Emily. I bakgrunden har han ett normalt och fungerande liv. 

Han har sin hälsa, ett jobb och vänner att umgås med. Trots detta faller hela hans 
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identitet samman när Emily begär skilsmässa. Trots vissa praktiska komplikationer är 

det den känslomässiga skadan som påverkar honom mest. Hans äktenskap och 

kärleken mellan honom och hans fru utgör grunden för Cals självbild och trygghet i 

vardagen. När det tas ifrån honom i form av en skilsmässa och vetskapen om att hans 

fru har varit otrogen blir han mycket vilsen. Han delar ett starkt band med Emily 

precis så som Alberoni beskriver det. Han ser inte längre någon mening i livet. 

Kärleken till Emily är en så stor del av hans liv att utan den vet han inte längre vad 

han ska ta sig till. Det trots att romantiken mellan dem hade blivit blasé och sexlivet 

var obefintligt. Det var möjligtvis ett problem redan innan skilsmässan men inte så 

stort att de tänkt på att göra någonting åt det. Emily delade inte Cals syn på deras 

kärlek längre och hon hade börjat tvivla på deras gemensamma livsberättelse så till 

den grad att hon inte såg någon annan utväg än att bryta loss från deras relation. Hon 

hade en sexuell relation med någon annan och såg det som ett faktum att om hon 

kunde göra något sådant var det ett tecken på hur fel det hade gått i deras relation. De 

levde efter att den sexuella relationen var menad att ske inom deras äktenskap men då 

relationen fallerade i övrigt, fick det sexuella behovet ge uttryck för ett mera allmänt 

missnöje. Beslutet att avsluta äktenskapet förändrade Cals vardag, men att det skedde 

i samband med otrohet, om än med en tillfällig sexuell kontakt påverkade också Cals 

självkänsla mer konkret. Han som delade ett starkt och unikt band med Emily blir 

förkrossad över att det sexuella umgänget inte längre är något exklusivt för dem två 

att dela. När han kom i kontakt med Jacob var det just den här självkänslan som var i 

fokus och då var sex det verktyg Jacob använde för att få Cal att reparera sitt 

självförtroende. Från att ha varit i en till synes ömsesidig och kravlös kärleksrelation 

med Emily, lär sig Cal att han måste klä sig rätt, träna rätt och prata rätt för att göra 

sig själv attraktiv. Det här är en ny struktur som Cal tvingar sig själv in i på grund av 

hans nya livssituation. På uteställena möter Cal, med Jacob som lärare, en tidigare 

okänd subkultur för Cal. En struktur där alla eftersträvar att vara attraktiva och 

åtråvärda för att sedan ha sex. Trots att Cal vet att han inte kommer att inleda någon 

relation som liknar den han hade med sin fru, njuter han av att bli åtrådd av kvinnor, 

vi ser hur det reparerar en del av de skador som hans självkänsla har fått utstå. Detta 

byte från ett sammanhang till ett annat gör att Cal kan se förbi sin egen 

kompartmentalisering och ta in nya värderingar. Efter att ha samlat sig efter 

skilsmässan och upptäckt den nya självsäkra versionen av sig själv, väljer dock Cal att 

överge sin nya livsstil. Istället börjar han att försöka vinna tillbaka Emily på nytt. Han 
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tror fortfarande att de är själsfränder och den övertygelsen är honom mer värd än hans 

nya framgångsrika ungkarlsliv. Han märker det främst när han ska förklara för sin 

son, att enligt honom är den enda sanna kärleken med sin själsfrände något att kämpa 

för. I sin roll som far blir det viktigt för honom att lära ut det som han tar för sanning, 

trots att han själv inte efterlever den livsstilen just då. Cal är något motsägelsefull i sin 

uppfostran jämfört med hans livsstil. I sin egen socialisation har han lärt sig vad som 

är normalt. Genom sina erfarenheter har han dock lärt sig att det går att se saker på 

andra sätt. Även när Cal försöker förklara för Emily att han fortfarande älskar henne, 

måste han fortfarande stå till svars för de kortvariga relationer han haft som frånskild. 

Deras gemensamma vänner kan inte acceptera Cals nya livsstil och tar avstånd från 

honom. Det är ett bra exempel på hur samhället hjälper till att styrka och befästa de 

sociala strukturerna. Emily behandlas inte på samma sätt, då hennes otrohet inte är 

allmänt känd av någon förutom Cal. Cal som dock inte befinner sig i en fast relation 

och rent praktiskt inte är bunden i någon sorts trohet, är öppen med sin nya livsstil 

men blir straffad av sina tidigare vänner. Jacob behandlar Cal precis tvärtom. Han 

tycker att Cals tidigare liv var tråkigt och att han nu kan börja leva på riktigt. Efter att 

Cal har lärt sig spelreglerna blir han accepterad på inneställena och gör Jacobs 

värderingar till sina egna. Han blir här socialiserad in i en ny subkultur och märker att 

hans tidigare värderingar i själva verket bara har varit en del av en annan subkultur. 

Aktören blir medveten om samhällets kompartmentalisering och kan på så sätt ställa 

sig mer objektiv till samhällets olika strukturer. Som avvikare kan hans gamla 

umgängeskrets dock inte försonas med hans nya livsstil. Nu har Cal haft sexuellt 

umgänge med flera olika kvinnor, något han tyckt vara helt otänkbart innan. Jag 

tycker att vi kan se att kärlekens inspirerande och kulturstörtande egenskaper även 

fungerar vid negativa stimuli, orsakad av besvikelse i kombination med förälskelse 

och kärlek. Giddens beskriver det som ett euforiskt känslotillstånd som får oss att ta 

till ovanliga medel för att uppvakta den käresta. När Emily är otrogen är det sorgen 

som gör att Cal agerar utanför normerna.  Även om Cal också uttrycker den 

inspiration, orsakad av förälskelse, när han på nytt försöker att uppvakta Emily, så var 

det just skilsmässan som påbörjade förvandlingen. Han såg kärleken mellan honom 

och Emily som en så viktig del av hans liv att när den försvann skapade det ett stort 

hål som fylldes med sorg, avundsjuka och förvirring. Behovet av att uttrycka alla 

dessa känslor leder Cal till ett helt nytt liv där han måste omvärdera vem han 

egentligen är. Den sexuella spänningen, och avsaknaden av den, var delvis 
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anledningen till att de bryter upp. Vad som sedan för dem samman igen är dock den 

gemensamma tron på att kärleken står över de problem som de har upplevt. Deras 

relation upplevs som unik och deras kärlek är därför värd att kämpa för. Vi kan ana att 

det inte enbart är deras sexuella umgänge som var problemet från början, utan att det 

bara får vara en knytpunkt för alla de problem de har. Problemet är inte att de har för 

lite sex eller har sex på fel sätt. Felet är att deras relation har blivit präglad av en 

likgiltighet och en rutin som inte inbjuder till spänning, njutning och lek. Allting 

pekar på att felet ligger just i den sexuella relationen för att det är något som är 

känsligt och lätt påverkas av obalans i relationens andra områden. Det tycks gå i linje 

med hur Perel beskriver konflikten mellan spänning och trygghet som finns i 

kärleksideologins struktur. Det går att kombinera ett bra äktenskap med bra sex men 

det krävs också en del arbete och personlig mognad. Cals historia i filmen beskriver 

en liknande relation mellan de två. Kärleken kan vara intakt. Cals kärlek är närmast 

ovillkorlig och vi får känslan av att han skulle göra vad som helst för Emily. Trots 

detta skjuter han sig själv i foten med sin inställsamhet. Relationen blir tråkig så till 

den grad att Emily söker spänning utanför deras relation. Vilket hon, trots viss skam, 

anser sig att delvis ha rätt till då deras äktenskap har fallerat så pass mycket. Medan 

kärleken är naturlig, och dess tillkomst och fortlevnad tycks vara utanför mänsklig 

kontroll, är attraktionen fortfarande en viktig del av samspelet i ett lyckligt äktenskap. 

Attraktionen är dock något som aktivt kan förbättras av personerna ifråga. Även om 

filmen uttrycker att sådana saker må vara ytliga, och inte en del av det väsentliga i 

livslång kärlek, ser vi ändå en mer villkorlig kärlek än den som funnits traditionellt i 

västerländska äktenskap. En mer liberal syn på skilsmässa och ett större fokus på 

självförverkligande som filmen gestaltar, legitimerar ett större egenintresse i 

romantiska relationer. Trots att partners känner kärlek till varandra, kan ett missnöje 

uppstå i en relation. En partner når inte upp till de krav den andre har. Den sexuella 

attraktionen och spänningen blir viktig både för dem som par men även för den 

enskilda individen. En ren sexuell relation utan något ansvar fyller en viktig roll för 

Cal i kampen att återuppbygga sitt förtroende som en attraktiv levnadspartner. Den 

sexuella spänningen inom äktenskapet kan visa för partnern, i det här fallet Emily, att 

maken Cal inte tar henne för givet utan försöker att vinna hennes attraktion även i 

vardagen. Den sexuella dimensionen av deras relation blir viktig på nytt, då den 

vittnar om en fortsatt livsglädje och en fortsatt romantik mellan dem..  
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Robbie	  
 
Robbie är en kille som nyligen blivit tonåring. Han är förälskad i sin fyra år äldre 

barnvakt Jessica. En kväll, när hon är barnvakt åt honom och hans yngre syster, råkar 

hon gå in i hans rum utan att knacka och kommer då på honom med att onanera. 

Generad ursäktar hon sig med att det inte var hans fel, hon borde ha knackat först. 

Jessica som aktör tolererar och försvarar hans beteende då hennes subjektiva kultur 

beskriver det som något naturligt och hälsosamt för en tonårspojke. Robbie går sedan 

till Jessica för att förklara sig och han tar samtidigt tillfället att erkänna sin hemliga 

kärlek till henne. Han försvarar sig med att hon ska veta att han tänker på henne, när 

han gör ”det”. Han berättar att han har en bild på henne som han tittar på under tiden 

han onanerar. Jessica blir chockad och defensiv, men Robbie förklarar vidare att deras 

åldersskillnad inte kommer att spela någon roll om några år, det kommer att lösa sig 

då han är ganska säker på att hon är hans själsfrände. Här ser vi ett tydligt exempel 

hur kärleken leder Robbie till att bryta vissa sociala regler. Jessica gör sig redo att 

säga några väl valda ord men blir avbruten då Robbies föräldrar Cal och Emily 

kommer hem. Fortsättningsvis försöker Robbie att övertyga Jessica om att hans kärlek 

är äkta, trots hans ålder, men hon blir bara obekväm. Han blir mer och mer besviken 

på kärleken och det blir inte bättre av att hans föräldrar just skiljt sig. Han ser att hans 

pappa Cal försöker att gå vidare, men att han inte är lycklig på riktigt. Robbie kämpar 

lika mycket för sina föräldrars trasiga relation som med sin kärlek till Jessica. Cal 

tycker inte att Robbie ska ge upp Jessica om han verkligen älskar henne, om han 

verkligen är säker på att hon är hans själsfrände. Robbie ifrågasätter då varför Cal har 

gett upp Emily och istället börjat dejta andra kvinnor. Cal blir defensiv och förklarar 

att det är mer komplicerat än så, att han är en annan man nu. Robbie ser igenom sin 

pappas bortförklaringar och svarar med att pappan fortfarande är densamme och att 

det bara är hans stil som har förändras. Robbie uttrycker att det är jobbigt att kämpa 

vidare när han ser att Cal ger upp om Emily. Cal tycker att det är komiskt att han blir 

uppläxad av sin trettonåriga son, men blir ändå inspirerad av sin hans uthållighet. Han 

blir påmind om hur han själv har uppfostrat sina barn och de värderingar han en gång 

tyckte var en del av det naturliga och självklara i livet. Robbie försöker en sista gång 

med att proklamera sin kärlek till Jessica genom att läsa en dikt offentligt inför henne 

på hennes skola. Jessica blir då både generad och arg. Robbie ser ingen utväg och han 

har fortfarande svårt att gå vidare. På sin skolavslutning ska han hålla ett 
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avslutningstal. Han väljer då att dela med sig några av sina åsikter om kärlek. Han 

berättar att han en gång drömde om att vara vuxen. Arbeta, gifta sig och skaffa familj. 

Han brukade tro på kärleken, men nu vet han att kärleken bara är en lögn. I publiken 

sitter hans frånskilda föräldrar Cal och Emily åtskilda, och en bit bort även hans 

förälskelse Jessica, och lyssnar på hans tragiska bekännelse. Hans far Cal tar illa vid 

sig av Robbies tragiska proklamering och avbryter honom med att tilltala den 

överraskade publiken och berättar hur hans son brukade tala om kärlek. Att han själv 

har lärt sig mycket om kärlek den senaste tiden och att han trots allt tror på den sanna 

kärleken, att vi kan finna vår själsfrände. Robbie blir inspirerad av sin fars ärlighet 

och erkänner på nytt sin förälskelse till Jessica till publikens stora uppskattning. Efter 

avslutningen möts Robbie och Jessica och han ursäktar sig för att han gjort henne 

obekväm. Hon blir lite besviken då det verkar som att han har gett upp, men han 

förtydligar att han inte ger upp utan bara väntar tills de blir äldre. Det tycker hon låter 

som en bra plan och kysser honom på kinden och går därifrån. Robbies envishet har 

blivit belönad och filmen slutar mycket lyckligt för honom, med både hans och hans 

föräldrars romans på bättringsvägen.   

 
Robbies resa genom filmen kantas av svårigheterna av att vara tonåring. Hans 

förälskelse tas till en början inte på allvar och han måste kämpa för att bli seriöst 

bemött. Till en början tar inte Jessica hans kärlek på allvar på grund av att hon är hans 

barnvakt. Hon är också i övre tonåren medan han precis har blivit tonåring. De tillhör 

olika sociala grupper och det försvårar möjligheterna att dela en romantisk relation. 

Robbies starka förälskelse bortförklaras enbart som en del av hans ungdom. Jessica 

verkar till en början tro att Robbies känslomässiga förvirring är en del av hans ringa 

ålder. Hon försvarar sig med att hon är hans barnvakt och att det därför är en 

omöjlighet. Det är ett bra exempel på Lewins kompartmentalisering. Robbies 

förälskelse är inte tillåten av omvärlden för den riktar sig mot någon som inte tillhör 

hans egen sociala grupp. När Jessica kommer på Robbie med att onanera är det hon 

som ursäktar att hon gick in utan och knacka. Från att ha varit något förbjudet och 

perverst i historien, verkar det ses som helt naturligt att Robbie onanerar. Vi kan fråga 

oss om det hade blivit en lika förstående reaktion om det hade varit någon annan som 

blivit påkommen med att onanera?  Robbies mamma Emily upplevde tydligen 

sexuella frustrationer under denna tid. Hade hon fått samma bemötande som sin 

tonårsson? Troligtvis inte. Okontrollerbar sexuell drift tycks vara något som hör till 
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ungdomen. När både Cal och Emily bryter mot denna norm, Cal genom promiskuösa 

livsstilar och otrohetsaffärer, kritiseras det av samhället runt omkring. Kroppens 

behov verkar endast tillgodoses i ungdomen, för att sedan begränsas av samhällets 

institutioner och värderingar. Filmen kritiserar just detta antagande. På samma sätt 

som den proklamerar att en ungdomlig förälskelse även den kan vara seriös, talar den 

för att vuxnas rätt till spänning och förälskelse bör tillgodoses, annars kan det få 

allvarliga följder. Robbie själv verkar tycka att det är nödvändigt att tydliggöra att 

hans sexualitet inte står över hans kärlek. Han säger ursäktande att han bara tänker på 

Jessica när han onanerar, som ett sätt att förklara och ursäkta sin sexualitet. Jessica ser 

hans onani som naturligt för en tonårskille. Liknande tankesätt kan vi se vid flera 

tillfällen genom filmen. Den roliga, spännande och inspirationsgivande förälskelsen 

blir något som är begränsat endast för ungdomen, innan det ingår i 

äktenskapsliknande relationer. När karaktärerna bryter mönstren oroar det 

omgivningen, likt det som vi sett tecken på många gånger genom den passionerade 

kärlekens historia. Robbie agerar utifrån sina känslor och utför romantiska gester för 

att bevisa sin kärlek till Jessica. Han sätter sig själv i pinsamma situationer men är 

som blind för andra människors åsikter. Romantiska gester är något mycket vanligt 

förekommande i romantiska filmer som denna och det kan skapa något av en standard 

för hur vi som individer ska uttrycka våra känslor för varandra. Det som uttrycks som 

spontant och ofta väldigt kreativt i filmen, kan komma att bli rutin. Det kan vara 

problematiskt då filmen själv beskriver hur kärleken har ett ordningsbestridande 

element, även om den tycks följa många av de klyschor vi vanligtvis ser i 

amerikanska romantiska komedier. Frågan kan ställas om den nyskapande kraft som 

Alberoni beskriver förälskelsen som, fortfarande bara kan verka inom ramarna för vad 

som är acceptabelt i samhället? Filmindustrin med ett globalt vinstintresse, kan ha fått 

en stor roll med att skapa och styrka sociala regler. Kärleken som ska vara över 

reglerna och normerna blir själv format av dem. Som i många romantiska filmer slutar 

den här filmen lyckligt, trots svårigheter och besvikelser på vägen. Robbie är 

övertygad om att Jessica är den enda för honom då de är själsfränder. Det starka band 

Robbie känner liknar mycket det som Cal uttrycker för Emily, vilket medför att 

Robbie får anledning att tänka över vad kärleken egentligen betyder. Han vill hoppas 

på sina föräldrars kärlek och att hans kärlek till Jessica ska vara sann, trots att det ser 

mörkt ut för tillfället. Hans tankesätt kan inte ses som praktiskt, utan mer ideologiskt. 

Robbie ser hans och Jessicas relation som unik och det hjälper honom att stå på sig i 
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motgångar. Till en början gör det Jessica bara obekväm, men med tiden ser hon goda 

kvalitéer i hans envishet. Om kärlek och förälskelse ger oss en känsla av mening kan 

vi se oss människor som romantiska varelser. Vi människor tycks ha en tendens att 

inte nöja oss med de praktiska uppgifterna som kärlek och sex har förklarats med av 

bland annat neuroforskare. Vi vill hellre se det som något unikt och meningsfullt. På 

så sätt kan Jessica till slut bli frälst av Robbies starka tro på deras gemensamma öde. 

Hans starka övertygelse inspirerar henne till att acceptera tanken att deras eventuella 

förälskelse är ödesbestämd. Romantiken intresserar och lockar oss att se våra liv för 

mer än det ytligt sebara. Ett lyckligt slut kan också hjälpa oss tittare att styrka tron på 

kärleken och speciellt en kärlek som genomgår motgångar. Den hoppfulla historia 

som filmen berättar kan nå oss mer effektivt genom tv-rutan, då den korresponderar 

med vår egen struktur med en längtan efter en meningsfull förälskelse.  

Jacob	  
 
Jacob är en rik och attraktiv ung man som går till barer och erövrar nya kvinnor kväll 

efter kväll. Han kan alla förföringskonster och knep för att få en kvinna på fall och 

han bygger hela sitt liv runt att vara den perfekta casanovan. Den nyss dumpade Cal 

gråter ut sina sorger på den bar som Jacob brukar gå till, och Jacob bestämmer sig för 

att hjälpa Cal att vinna tillbaka sitt självförtroende och sin självkänsla. Cal går 

motvilligt med på Jacobs förslag. Jacob ser det som ett stort spel som går ut på att 

ligga med så många attraktiva kvinnor som möjligt. Det är ett nöje, om inte en sport. 

En kväll träffar han Hanna och försöker förföra henne. Hon faller inte för hans charm 

utan går oberörd därifrån. Vid ett senare tillfälle, efter en besvikelse i sin dåvarande 

relation, uppsöker hon dock Jacob för att leva ut ett mer spännande och spontant liv. 

Väl hemma hos Jacob genomför de inte samlaget utan pratar istället långt in på natten. 

Jacob tillåter sig att vara personlig och öppnar upp sig för Hanna. Det påbörjas en 

förälskelse mellan dem. Från att Jacob endast har haft kortvariga sexuella relationer 

med kvinnor får han nu upp ögonen för hur det känns att vara förälskad och att vilja 

dela sitt liv tillsammans med en annan människa. Cal och Jacob är nu goda vänner 

och Cal är glad att Jacob har hittat någon som han blivit riktigt förälskad i. Nu kan 

han börja leva ett seriöst liv som en riktig, vuxen människa. Glädjen vänder dock 

snabbt när det kommer fram att den kvinna som Jacob börjat ha ett seriöst förhållande 

med, i själva verket är Cals dotter. Cal blir då väldigt defensiv och kan inte tänka sig 

att hans dotter skulle vara tillsammans med en casanova som Jacob. Jacob försöker 
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prata med Cal och berätta att han denna gång verkligen vill ha ett seriöst förhållande. 

Men det är svårt att övertyga Cal som är en väldigt beskyddande förälder. Trots att 

Cal själv har börjat leva efter en mer promiskuös livsstil, kan han inte riskera att hans 

dotter blir illa behandlad. Han syn på Jacob som hans vän och hans tidigare 

förväntningar av en eventuell svärson skapar en konflikt hos Cal. Det är först mot 

slutet av filmen, när Cal blir påmind om att kärleken övervinner allt, som han ger det 

unga paret sin tillåtelse.  

 
Jacobs historia går delvis hand i hand med Cals. Jacob lär Cal att leva som honom. 

Han tycker att all romantik människor spenderar sin tid med är både tråkig och 

meningslös. För Jacob är romantiken och spänningen verktyg för att få ligga med 

attraktiva kvinnor. Han uttrycker gärna att han själv kan allt om kvinnor och att han är 

otroligt bra i sängen. En relation betyder inte mer för honom än det nöje han kan få ut 

av den. Han känner ingen skam eller dåligt samvete, trots att hans livsstil skiljer sig 

från de ordnade former under vilka Cal har levt. Han är självcentrerad men vet av 

erfarenhet att han har mycket att erbjuda de tillfälliga kontakter han har. På 

nattklubbarna använder Jacob sina finslipade färdigheter för att uppvakta kvinnor. 

Han har lärt sig hur han ska klä sig rätt, han har rätt stil och han säger rätt saker. 

Spelet han spelar har inte samma meningsfullhet som kärleken, det är ett nöje vars 

belöningar tycks vara mycket egocentriska. När han möter Hanna är hon inte 

imponerad av hans välslipade rutin och detta verkar snarare öka hans intresse för 

henne. När de väl träffas för att ha sex med varandra börjar de istället att bli 

personliga med varandra. Trots en stark fysisk attraktion mellan dem slutar kvällen 

med att de pratar i timmar. Jacob upptäcker ett helt nytt förhållningssätt till kvinnor. 

En ny struktur som plötsligt blir värdefull för honom. Nu vill han bara vara med 

Hanna i en monogam och ömsesidig kärleksrelation. Det blir en helomvändning för 

Jacob, han som tidigare var en glad och framgångsrik förförare blir lika förtrollad av 

kärlekens under som de han tidigare såg ner på. Förälskelsen är den kraft som hjälper 

Jacob att byta ut hela sin livsstil. Precis som Alberoni beskriver har förälskelsen först 

satt honom i en tillfällig sinnesförvirring där han får möjlighet att omvärdera livet. 

Kärleken formar hans perspektiv på livet till att kretsa kring Hanna och hans relation 

till henne. Efter att denna förvandling har skett ser han på sitt liv med ett nytt 

perspektiv. Han kommer inte sluta ha sex, men nu kommer han bara ha det med sin 

partner Hanna och deras relation präglas främst av ömsesidig kärlek. Även om sex 
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kan ses som den primära drivkraften i Jacobs aktiva sökande efter kvinnor, är det 

förälskelsen som får honom att förändras. Det tycks inte finnas några gränser för på 

vilket djup kärleken förändrar Jacobs förhållningssätt som aktör och hans 

människosyn. Det är intressant hur han nu ser de värderingar hans omgivning haft 

men som han aldrig själv har delat. Istället för att förälskelsen leder honom till att 

bryta samhällsnormer, förlikar den snarare hans personlighet och beteende med dem. 

Från att ha varit promiskuös och ansvarslös, söker han sig nu till en mer kontrollerad, 

långsiktig och monogam relation. I historien ser vi hur de mer sporadiska inslagen av 

sexualiteten har varit ett orosmoment i det civiliserade samhället. I det postmoderna 

samhället kan förälskelsen och våra sexuella drifter, med dess ofta okonventionella 

uttryckssätt, ge oss ett uppskattat andrum i vår utveckling som personer. De starka 

känslorna, som har en grund i vår fysiologi och vårt behov att föröka oss, kan tolkas 

in i ett kulturellt sammanhang för att legitimera samhällets värderingar. Jacob finner 

sig själv och ett nytt syfte för sitt liv i kärleken till Hanna. Utifrån sitt kulturella 

sammanhang tolkar han situationen som att han vill gifta sig och spendera resten av 

sitt liv med henne. I skenet av sin förälskelse anammar Jacob omgivningens syn på 

romantiska relationer som sin egen syn. Hans tidigare sexuella relationer handlade om 

hans egen njutning och var fri från tanken på eventuella konsekvenser. Nu har hans 

sexuella fokus gått över från honom till en annan person där sexualiteten endast är en 

del av ett större sammanhang. Nu är det sexuella umgänget som en av flera tältpinnar 

i det tält som är relationen med Hanna. Sexualiteten är en komponent som 

tillsammans med andra komponenter leder till ett lyckligt och stabilt förhållande. Den 

relationen blir en väsentlig del som starkt påverkar Jacobs psykiska och 

känslomässiga välbefinnande. Kärleken ger en ny mening till hans syn på sex som 

han tidigare endast haft som nöje. Det blir något större och mer värdefullt, trots att 

uttrycksätten på många sätt liknar hans tidigare kortvariga sexuella relationer. Den 

mer djupgående innebörden av hans förhållande med Hanna och hur han väljer att 

utrycka den, är till stor del bestämt av den kulturella kontexten de tillhör. Den 

kulturellt specifika romantiken sorterar in kärleken och sexualiteten i ett sammanhang 

som ramar in dess olika uttrycksformer i mer eller mindre godtagbara former. Cal 

som från början står för en mer konservativ syn än Jacob, kan inte acceptera hans 

relation med Hanna förrän han blir säker på att Jacob uppfyller hans syn på en 

meningsfull kärlek. Trots konflikter och missförstånd tycks sex och kärlek vara 

naturligt sammankopplade i en ömsesidig, unik och romantisk relation. 
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Slutsats	  
 
Det blir tydligt genom filmens handling att vi ännu inte är helt bestämda med hur vi 

ska förhålla oss till kärlek och sex. Speciellt inte hur vi ska hantera dem tillsammans 

på ett smidigt sätt. Kärlek tycks göra livet mer komplicerat men kan också ge den en 

djup meningsfullhet som ingenting annat tycks vara kapabelt att erbjuda. Karaktärerna 

har alla olika problem kopplade till kärlek. Budskapet är dock att kärleken också är 

den ultimata lösningen på dessa utmaningar. Analysen fortsätter nedan men vi kan 

konstatera att filmens fabel utgår från att kärleken är lösningen och målet för ett 

lyckligt och framgångsrikt liv. Det finns fortfarande många frågor som är under 

diskussion i dagens samhälle och några av dessa gestaltas i filmen. Att ge absoluta 

svar är inte filmens uttalade önskan och det är inte heller syftet med den här 

uppsatsen. Trots att filmen vill vara lättillgänglig och lättsam uttalar den sig ändå 

indirekt om många kontroversiella frågor. Genom att svara på mina frågeställningar 

tror jag att jag kan ana en del av de normer som finns i kärleksideologin och som 

gestaltas i filmen. 

Hur	  beskrivs	  kärlek	  i	  filmen:	  
 
Redan i den inledande scenen bryter filmen mot de traditionella normerna vi är vana 

med att se i romantiska filmer samtidigt som den använder välbekanta uttryck. Filmen 

pekar på tillfällen då konflikter uppstår mellan moderna människor och den 

romantiska schablonbilden för att senare reparera bilden av kärlekens avsevärda 

inflytande lagom till filmens avslutning. Berättandet verkar starkt präglat av 

kärleksideologin och berättelsen rör sig inom dess välbekanta ramar. Filmen gestaltar 

en struktur som åskådaren kan relatera till som aktör i en kultur med liknande 

referensramar. Som jag nämnde tidigare tror jag att det är naturligt då filmen vill 

uppfylla publikens förväntningar och föreställningar för att vara relevant. Om filmen 

går utanför den normen och blir svårsmält skulle det motverka dess roll som 

underhållning riktad mot den stora allmänheten. Filmen skämtar om kontroversiella 

ämnen som skilsmässa men gör det på ett sätt som är acceptabelt för de flesta 

människor. Även om det är subtilt, pekar filmen på en viss problematik med dagens 

föreställningar kring sexuella och kärleksfulla relationer. Kärlek tycks vara ett behov 

som alla människor har. Behovet marginaliseras ofta och det kan skapa ett hål i 

människan som kommer göra denne olycklig och vilsen. Vilsenheten kan komma från 
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att samhället har en tydlig struktur över hur kärleken ska uttrycka sig och att stå 

utanför den ordningen är påfrestande. Strukturen som filmen bygger upp antyder att 

en kärleksrelation inte garanterar att personerna i den alltid kommer att vara lyckliga 

eller bekymmersfria, utan visar snarare att en kärleksrelation istället kan göra livet 

mer komplicerat. Detta är en del av sujetten som skapar en spänning mellan 

händelserna i filmen och utmanar publikens förhoppning om ett lyckligt slut. Mot 

slutet ser vi filmens handling i sin helhet där fabeln etablerar att belöningen som 

kärleken ger är värt mödan den kan medföra. Kärlekens belöningar tycks vara 

väsentliga för sann lycka och ett fulländat liv. Filmens karaktärer verkar vilsna utan 

kärleken och de är starkt beroende av den person som de älskar. Kärleken är god i sig 

själv men när den förminskas kan de skapa en slags abstinens efter det syfte kärleken 

förmedlade. Människan är en social varelse som ständigt anpassar sig till andra 

människor. Kärleken som den uttrycks i filmen etablerar att den romantiska relationen 

spelar efter andra regler än andra relationer. Kärleken försöker övertyga oss om att 

den står över den övriga verkligheten. Målet helgar medlen då den tillfredställelse 

som kärleken ger är värt de uppoffringar kärleksideologin hävdar. Kärleksideologin 

talar för att den romantiska relationen både kan ge och ta meningsfullhet från våra liv 

och sökandet efter, eller vårdnaden av sann kärlek är väsentligt för ett lyckligt liv.  

Hur	  beskrivs	  sexualiteten	  i	  filmen:	  
 
På samma sätt som personerna i filmen är i behov av kärlek, är de också i behov av 

sexuell njutning. Det är inte bara ett sätt att producera avkomma utan även ett 

regelbundet fysiskt behov. Dess utförande kan variera mycket men det grundläggande 

behovet tycks vara allmängiltigt. Vuxna ansvarsfulla personer förväntas dock att ha 

behovet under kontroll medan ungdomar har en större frihet att uttrycka sin sexualitet. 

Inledningsvis i filmen förespråkas en mycket liberal syn på sexualiteten. När 

karaktärerna senare får möjligheten att ha en kärleksrelation får deras sexuella behov 

kompromissa. Det tycks finnas tydliga strukturer för hur en sexuell relation bör se ut. 

Hur de uttrycker sin sexualitet är starkt styrt av deras sociala tillhörighet och det tycks 

vara naturligt att de sociala strukturerna står över de sexuella behoven. Sex utan 

kärlek ses som själviskt och endast ett mysigt tidsfördriv. Filmen visar på att det är 

helt normalt med en stor sexuell lust i tonåren. Det kan till och med betraktas som 

något gulligt och naivt. I tonåren kan nyfikenheten för det sexuella ses som en del av 

uppväxten och något som är meningen att man ska experimentera med. Som ung 
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vuxen står man mellan dessa två strukturer. Det är fortfarande acceptabelt att 

experimentera med sina sexuella drifter men det skulle inte heller vara konstigt att 

binda sig i en mer cementerad form av sexuell relation. Efter denna period i livet kan 

det istället ses som omoget och ansvarslöst att inte binda sig i ett exklusivt 

förhållande. Filmen visar också upp en struktur i hur de olika könen ska uttrycka sina 

sexuella behov. Mannen är den som tar initiativet medan kvinnan passivt väntar på att 

bli uppvaktad. Detta leder till att synen på någon som är sexuellt aktiv och har många 

sexuella partners blir obalanserad mellan könen. En man som har mycket sex har 

lyckats med en bedrift medan en kvinna i samma sits inte får samma uppskattning. I 

filmen tycks kvinnor inte ha samma behov av sex som män och måste därför 

övertygas om det på olika sätt. Kvinnorna ställs därför på en piedestal och blir domare 

över om mannen är attraktiv som en sexuell partner eller inte. Den rollen kan verka 

fördelaktig men den blir snabbt ifrågasatt om kvinnan beteende skulle antyda att hon 

har ett lika stort behov av sex som mannen. Detta skapar en struktur där kvinnan 

måste vara defensiv och återhållsam för att inte förlora status. De har sista ordet vid 

uppvaktningen men kan inte bryta sin roll genom att vara sexuellt offensiva.  

 

Sujetten i filmen visar upp möjligheterna med intima relationer men också på 

utmaningarna de för med sig. Trots att filmen visar på flera sätt att förhålla sig till sex 

mynnar majoriteten av dem ner till att vara komplement till kärleken. Sexualiteten är 

inte självförsörjande utan behöver ett sammanhang att ramas in i innan det kan bli 

acceptabelt för omgivningen och fri från komplikationer. Sexualiteten får en sekundär 

roll till kärleken vars excellens är en central del av filmens fabel. Vi har en kultur där 

kärleken får rollen som hjälte. Hur komplicerat våra relationer och vår sexualitet än 

gör livet anses kärleken vara en enkel flykt in en lycklig salighet. Egentligen löser nog 

inte kärleksidealet några problem utan ger en förhoppning av att eventuell kamp inte 

är förgäves. Sexualiteten är en stark drivkraft som många kulturer gärna avväpnar 

med kärleksidealets omfattande auktoritet.  

Hur	  beskrivs	  relationen	  mellan	  dem:	  
 

När det gäller att kombinera sex och kärlek görs det på många olika sätt i filmen som 

kan kopplas starkt till kulturell påverkan. Det verkar finnas ett behov av att sätta in 

sexualiteten i ett acceptabelt sammanhang. Kärleken och den meningsfullhet den 
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medför i en relation gör den till en acceptabel plattform för sexuella relationer. Där får 

sexualiteten en annan betydelse än ett svar på den rent njutningssökande driften och 

den blir istället ett sätt att visa ömhet och tillgivenhet mellan två människor. Även 

tillfälliga sexuella relationer har ofta romantiska inslag men skiljer sig i att de inte är 

unikt begränsade till en speciell person. Sex kan även agera som en statussymbol. I en 

tävlingsinriktad miljö som de klubbar och barer vi ser i filmen har en åtråvärd person 

en väldigt hög status. En aktiv sexuell lust kan även vara en statussymbol i långvariga 

relationer. En hög sexuell spänning blir ett tecken på ett ungdomligt sinne och en 

intakt närvaro av en ömsesidig attraktion i relationen. Statusen blir mer och mer 

värdefull i ett samhälle som strävar efter självförverkligande. Sexlivet tycks vara 

känsligt för eventuell problematik i relationens andra områden. Om till exempel ett 

par upplever stress eller irritation är sexlivet ofta det första som påverkas. Därför kan 

ett aktivt sexliv ses som en indikator på en välfungerande relation och livssituation. 

Samhället tolererar att ungdomar lever med tillfälligt otydliga gränser mellan kärlek 

och sex. När vi blir äldre kan omgivningens förväntningar på en trygg relation, som 

anses vara den mest passande plattformen för både familj och en exklusiv romantisk 

relation, lämna lite utrymme för hur vi agerar utifrån våra känslor och drifter. Vår 

struktur bestämmer att den unika kärleken mellan två personer är den till synes enda 

naturliga plattformen för vår vardag, familjebildning, sexliv och livsglädje i 

allmänhet. Sexualiteten kan agera utan kärleken men bara i vissa sammanhang. 

Kärleken verkar vara något mer grundläggande som på många sätt definierar 

filmkaraktärernas möjlighet till lycka. Ett liv med sex är något önskvärt, men ett liv 

utan kärlek är meningslöst. Filmen lyfter upp förälskelsen som lösningen på alla 

problem och meningen med livet.  

 

Genom arbetet med denna uppsats kan jag se tre sorters faktorer eller stimuli till 

socialt beteende, i synnerhet det beteendet som är kopplat till kärlek och sexualiteten. 

De är fysisk, existentiell och social faktor. Kategoriseringen kan säkerligen göras mer 

komplex men den här indelningen är pedagogisk i sin enkelhet. Det fysiska behovet 

av social interaktion och önskan till fortplantning för oss in i olika sociala 

sammanhang där vi tvingas agera. Den fysiska delen av människan kan vara den 

enklaste att observera men som vi sett i uppsatsen får den mycket sällan agera fritt. 

Det existentiella kan stå för hur aktören ser på sig själv och sin roll i livet. I filmen ser 

vi hur till exempel identiteten som någon annans själsfrände eller liknande gör att de 
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agerar på ett sätt som skapar en konflikt med både de sociala och fysiska faktorerna i 

deras tillvaro. De sociala faktorerna är de mest framträdande. De är dock så många 

och invecklade att de kan vara svåra att rama in. De finns både internt och externt i 

våra liv. Internt bär vi alla på en kultur inom oss och den är närvarande även när vi är 

ensamma. Den externa är den som kommer från andra människor och saker som vi 

tolkar. Den sociala faktorn påverkar även de fysiska och existentiella då dessa tolkas 

med socialt konstruerade synsätt. Vårt beteende blir resultatet av otaligt många olika 

variabler som förhoppningsvis omärkligt samarbetar med resten av mänskligheten. 

 

Här i uppsatsens slut kan jag konstatera att en fiktiv underhållningsfilm kan ge oss 

många intressanta inblickar i vårt samhälles värderingar och normer. Filmen verkar 

skapad för en struktur där man sätter förälskelsen på en piedestal. Det kan också vara 

en passande beskrivning av vår samtid som är starkt präglad av kärleksideologin. I en 

värld som mer än någonsin söker efter en individanpassad mening med livet kan 

förälskelsen ta en olämpligt central roll i människors liv. Detta byggs på av filmer 

som den jag har analyserat som ger en avgörande roll till kärleken. Personer som gör 

filmens värderingar till sina egna riskerar att bli besvikna då det verkliga livet sällan 

är så svart och vitt som det porträtteras på film. Crazy, stupid Love inleds med olika 

situationer som talar emot kärleksideologin. I slutet av filmen när allting kommer på 

plats ser vi dock att den upphöjda rollen som förälskelsen får i kärleksideologin trots 

allt är intakt. De konflikter som tidigare talade mot den är nu snarare en del av den 

mytologi som upphöjer kärleken till att vara något övernaturligt. När vi börjar relatera 

till normerna i en fiktiv värld, utformad för att underhålla oss kan vi bli distanserade 

till våra egna liv. Att utsättas för andra strukturer är en viktig del i utvecklingen som 

en social varelse. Om en aktörs interaktion endast sker i rollen som en observatör som 

i fallet med filmer kan det göra att personens värderingar kommer i obalans med 

personens sociala sammanhang och verklighet. Den risken är såklart mindre med en 

storfilm som ska kunna tilltala en större variation av aktörer. Trots en relativt 

realistisk och ifrågasättande handling kan det vara svårt att objektivt observera en film 

som denna som är byggd på vårt eget samhälles föreställningar. Speciellt svårt blir det 

när det handlar om något så personligt som kärlek och sex. Känslan av förälskelse har 

förmågan att omforma våra värderingar med dess antydningar på meningsfullhet och 

syfte. Vi kan fråga oss om inte filmer som denna får en oproportionerligt stor roll som 

opinionsbildare. Förälskelsen har vissa meningsgivande inslag som kan det leda till 
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att andra mer kritiska eller komplicerade teorier inte tas emot med samma iver som de 

mycket förenklade och glada förebilderna vi möter i populärkulturen. Strukturen som 

träder fram i filmens fabel känns igen av en person som delar tron på kärleksideologin 

och gör den mer mottaglig av filmens andra budskap. Samtidigt som varje åskådare är 

en social aktör men sitt eget subjektiva perspektiv kan idealiseringen av förälskelsen 

tysta eventuell kritik mot filmens andra värderingar. Trots en tveksam legitimitet kan 

populärkulturen orsaka fullt verkliga problem eftersom följderna av att anta nya 

normer kan skapa en motreaktion av omgivningen. När vi ser en film har vi en 

interaktion med filmens värderingar och det kan påverka vårt eget perspektiv på livet. 

Som opinionsbildare är lättsam underhållning som ett fint inslaget paket som verkar 

attraktivt och värdefullt på utsidan men är tomt på insidan. Populärkulturen ger oss 

många lättsmälta alternativ till några av livets mest diskuterade frågor. Den här 

påverkan är tvådelad i hur den utgår från kulturen den skapas i och är därför är 

påverkad av densamma men den kan också påverka aktörerna i samhället. Detta gör 

det möjligt för filmen att påverka på olika sätt beroende vem som ser den och hur 

hans eller hennes verklighetssyn är utformad. Dessa förslag kan påverka oss och göra 

att vi börjar jämföra vår syn på livet med den fiktiva världen i filmen. Även om vi vet 

att filmen inte är på riktigt kan de likväl få oss att känna saker som påverkar vårt 

tänkande och välmående.  

 

Romantisk film är endast ett av många exempel på hur kärleksideologins normer når 

oss och strukturerna som vill kontrollera vårt privatliv tycks bara öka i det moderna 

samhället. Jag tror därför att det kan vara värdefullt att fortsätta forskningen inom 

detta ämne. Sociologin har möjlighet att tillhandahålla underlag som kan underlätta 

allmänhetens inre och yttre diskurs kring kärlek och sex. Att forska kring dessa 

värderingar och att fortsätta söka underlag till många av de frågor som fortsätter att 

ställas kring kärlek och sex är både värdefullt och behövligt. Trots 

meningsskiljaktigheter i synen på uppkomsten av de konflikter vi står inför, finns det 

ett behov av att, på ett pragmatiskt sätt, presentera forskningen i ett för allmänheten 

applicerbart format.  

  



 47 

 

Käll-‐	  och	  litteraturförteckning	  
 
Alberoni, Francesco (1996). Jag älskar dig. Göteborg: Bokförlaget Korpen 
 
Andersson, Lars Gustaf och Hedling, Erik (1995). Modern Filmteori 1. Lund: 
Studentlitteratur. (ISBN 91-44-38401-7) 
 
Barlebo Wenneberg, Søren (2001). Socialkostruktivism – positioner, problem och 
perspektiv. Helsingborg: AB Boktryck 
 
Forsberg, Margareta, Ungdomar och sexualitet I: P.O Lundberg och Lotta Löfgren-
Mårtenson, Sexologi, Författarna och Liber Ab, Kina 2001. (ISBN 978-91-47-01545-
0) 
 
Giddens, Anthony (1995).  Intimitetens omvandling – Sexualitet, kärlek och erotik i 
det moderna samhället. Lund: Nya Doxa 
 
Helmius, Gisela. (1998b). Kärleken. I: Sex i Sverige. Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 
1998:11. 
 
Helmius, Gisela, Sociosexuell utveckling i ungdomsåren I: P.O Lundberg och Lotta 
Löfgren-Mårtenson, Sexologi, Författarna och Liber Ab, Kina 2001. (ISBN 978-91-
47-01545-0) 
 
Johannisson, Karin, Sexualiteten genom historien I: P.O Lundberg och Lotta 
Löfgren-Mårtenson, Sexologi, Författarna och Liber Ab, Kina 2001. (ISBN 978-91-
47-01545-0) 
 
Lewin, Bo, Sexualiteten som social konstruktion. I: P.O Lundberg och Lotta Löfgren-
Mårtenson, Sexologi, Författarna och Liber Ab, Kina 2001. (ISBN 978-91-47-01545-
0) 
 
Bente, Træen och Lewin, Bo, Sexology in context, Universitetsforlaget AS, Oslo 
2008. (ISBN 978-82-15-01261-2) 
 
Lundberg, P.O och Löfgren-Mårtensson, Lotta, Kärlek – mysterium eller 
vetenskap?. I: P.O Lundberg och Lotta Löfgren-Mårtenson, Sexologi, Författarna och 
Liber Ab, Kina 2001. (ISBN 978-91-47-01545-0) 
 
Perel, Esther (2008), Vill ha dig. Falkenberg: Team media Sweden 
 


