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Sammanfattning 

Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet är två samtida tv-produktioner som har gemensamt i att 

de porträtterar kärlek och relationer i en vetenskaplig kontext. Programmen undersöker möjligheten 

att matcha ihop par med vetenskapens hjälp. Den här uppsatsen undersöker förhållandet mellan 

rationalitet och känsla i de två tv-produktionerna. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

studeras hur Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet förklarar fenomenet kärlek, vad som förs 

fram som viktigt för att en relation ska bli lyckad och hur man bäst uppnår detta. Materialet har 

studerats utifrån teorier om moderniteten och den roll som rationellt tänkande och känslor tilldelas 

inom denna. Studien visar ett symbiotiskt förhållande mellan rationalitet och känsla. Kärlekskoden 

och Gift vid första ögonkastet gör anspråk på att förklara och skapa kärleksrelationer inom 

vetenskapens ramar, vilket placerar programmen inom den klassiska synen på moderniteten som en 

process av rationalisering av vardagslivet. Samtidigt syftar de vetenskapliga metoderna inte till att 

helt och hållet ersätta deltagarnas känslor som styrmedel, utan som ett verktyg för att nå starkare 

kärlekskänslor. 
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Inledning 
”Vi kommer att vänja oss vid att vara förälskade. Det brukar vara så att vi har ungefär 18 månader på oss, och efter det 

är vi tillbaka [i ett normaltillstånd]. Vi kanske ska vara lyckliga ändå, vi har trots allt ett till två år. Fåglar har ett par 
minuter. Elefanter har tre dagar. Hundar har kanske tre månader, då är ett och ett halvt år rätt okej” (Ellervik, 2013) 

Det som vi kallar för förälskelse är en känsla som kan vara svår att beskriva. Men Ulf Ellervik, 

professor i organisk kemi, ger under ett föredrag på Naturhistoriska riksmuseet i oktober 2013 

konkreta svar på vad det är som sker i hjärnan under det där första året. På ett bildspel bakom 

honom visas illustrationer av kemiska föreningar som dopamin, serotonin och noradrenalin: Det är 

förändrade nivåer av dessa ämnen, knutna till hjärnans belöningssystem, som gör att vi känner 

förälskelsekänslor. Över tid bygger hjärnan upp en tolerans mot dem och det är därför förälskelsen 

avtar. Med hjälp av naturvetenskapliga, objektiva, fakta förvandlar Ellervik en abstrakt känsla till 

konkret vetenskap. Det är på samma gång fascinerande och lite tråkigt. Som om varje ny upptäckt 

samtidigt gör världen lite mindre levande. 

 Det moderna samhället kännetecknas av att allt fler delar av människors liv avförtrollas , 1

hävdade sociologen Max Weber i början av 1900-talet. Avförtrollningen av världen innebär en 

utbredd tro på att saker och ting kan förklaras på rationell väg, även i fall då vi inte riktigt vet hur 

(Weber 1977:20). Det vi kallar magi i dag är ju inte magi egentligen! När vi ser en trollkarl dra upp 

en kanin ur sin svarta cylinderhatt så vet vi att det finns en logisk, rationell förklaring. Vi vet kanske 

inte hur det gick till, men att avfärda något som magi har inte längre plats som förklaringsmodell i 

ett modernt samhälle. 

 Även om den vetenskapliga utvecklingen gynnar människan på många sätt var detta långt 

ifrån något enbart positivt menade Weber. För hur spännande är egentligen världen när det inte 

längre finns några mysterier, när allt omkring oss egentligen bara är kugghjul i ett stort maskineri? 

Det moderna samhället försätter människan i en rationalitetens järnbur, hindrar henne från att vara 

just människa (Guneriussen 1999:180f).  

 Weber såg en räddning för den irrationella livskraften. Bara i kärleken och sexualiteten kan 

vi slippa undan alla de krav på rationalitet som finns inbyggda i det moderna samhällslivet, 

argumenterade han. Att vara förälskad är att vara i kontakt med en värld som finns bortom allt vad 

modernitetens kalkylerande och rationaliserande heter (Guneriussen 1999:191).  

 Weber använder begreppet entzauberung som inte har någon självklar översättning på svenska. I engelskan 1

används uttrycket disenchantment. Jag har valt att använda mig av avförtrollning, men avmystifiering är 
också förekommande i svenska texter. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman diskuterar termen närmare i boken I 
skuggan av framtiden (1998:455ff)
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 Man kan fråga sig vad Weber hade sagt om han fick se SVT:s programserie Kärlekskoden. 

Kärlekskoden är ett av flera program de senaste åren vars uppgift är att para ihop människor med 

hjälp av vetenskapen. Samma utgångspunkt finns i tv-formatet Gift vid första ögonkastet som de 

senaste åren gjorts i en rad länder. Med vetenskapens hjälp går det att göra den perfekta 

matchningen, finna två personer som är som gjorda för varandra. Har du svårt att hitta den rätte? Ta 

det bara lugnt och överlämna dina problem till experterna. 

 I en scen i Kärlekskoden ställs människor på stan inför frågan om vad kärlek betyder för 

dem. ”Kärlek är nog den sista magin vi har kvar i den här världen. Allt annat har vi lyckats 

sabotera” säger en av de svarande. Det är bilden av kärlek som något övernaturligt, som trotsar 

logikens fyrkantiga lagar och övervinner allt. Sabotaget som han syftar på är den vetenskapliga 

kartläggning av alla sidor av människans livsvärld som Weber såg redan för hundra år sedan, och 

med tanke på hur mycket som skett i vetenskapens namn sedan dess är det en process av nya 

upptäckter som knappast har stannat av. 

 I den här uppsatsen ställer jag mig inför frågan: Hur mycket utrymme finns det egentligen 

för saker som magi och irrationalitet i program som ska göra vetenskap av känslor? Vad händer med 

bilden av kärlek när den flyttas in i laboratorieliknande miljöer för att nå den perfekta matchningen 

som i Kärlekskoden eller när deltagarna i Gift vid första ögonkastet överlämnar sig till fyra experter 

i hopp om att hitta en lösning på de problem som kärleken har inneburit för dem. 

 Uppsatsens syfte är således att studera det förhållande mellan rationalitet och känsla som 

porträtteras i de ovan nämnda tv-produktionerna. Vilken roll tilldelas vetenskapen i respektive 

program i jakten på att finna rätt partner, och hur hanterar programmen deltagarans känslor? Det är 

frågorna som den här uppsatsen kommer titta närmare på. 

Tillvägagångssätt 

Fallstudie 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utforma undersökningen som en fallstudie, 

vilket innebär att jag har avgränsat mig till de två tv-produktionerna Kärlekskoden och Gift vid 

första ögonkastet, vilka studeras på ett djupgående, systematiskt vis (Merriam 1994:25). 

Utmärkande för fallstudien, vilket namnet även avslöjar, är att den utgår från ett eller flera specifika 

och tydligt avgränsade fall (Merriam 2009:40). Den gör det möjligt att komma nära sitt 

forskningsobjekt och studera det i detalj, i detta fall med avsikten att blottlägga de underliggande 
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budskap som inte alltid görs tydliga för betraktaren vid en första anblick. Vad är det egentligen för 

bild av kärlek och relationer som presenteras ut i de två programserierna? Fallstudien kan således ge 

en mer ingående förståelse av de programmen som undersöks, Merriam skriver att metoden ”kan 

skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig 

veta” (Merriam 1994:24, 27). 

Kvalitativ innehållsanalys 

En fallstudie kan utformas på många olika sätt. Eftersom syftet med det här arbetet är att närmare 

studera hur de valda programmen porträtterar ämnen som kärlek, attraktion och relationer så har jag 

valt att basera den på en kvalitativ innehållsanalys. Den sortens frågeställningar som jag är 

intresserad av handlar framförallt om att skapa en mer djupgående förståelse för vilka budskap, 

manifesta som latenta, som programmen förmedlar. 

 Den kvalitativa metoden kan ge svar på frågor som hur och varför i studiet av fallen. Den 

syftar till att förstå, tolka och förklara omgivningen i jakten på att nå kunskap om den mening som 

skapas i världen (Merriam 2009:13). För att få svar på dessa frågor använder jag mig av en 

symtomal läsart. En symtomal läsart behandlar texten som bärare av underliggande betydelser. 

Enligt detta synsätt är program som Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet inte något som kan 

avfärdas som enbart lättsmält tv-underhållning, utan också som förmedlare av en viss beskrivning 

av världens beskaffenhet till publiken. Läsningen går ut på att identifiera de normer och 

föreställningar som förmedlas och beskriva hur de kommer till uttryck i programmen (Østbye et al 

2004:65). Dessa kan vara både medvetna eller omedvetna ideologiska budskap som förmedlas till 

publiken, men för att förstå dess funktion måste de först identifieras. 

 Den kvalitativa studien bygger på en induktiv forskningsprocess, vilket innebär att jag som 

forskare samlar in ett material som jag sedan utvecklar ett teoretiskt ramverk för att kunna förklara 

materialet med hjälp av. Den kvalitativa metoden handlar således inte om att försöka testa hypoteser 

genom deduktion (Merriam 2009:15). 

 Slutligen, för att skapa struktur i såväl analysarbete som presentation av resultat har jag valt 

att göra en tematisk uppdelning av materialet. I analysen behandlas tv-produktionerna enligt 

följande teman: vilka problemformuleringar som anges, vetenskapen, experimenten, experterna, 

receptet till ett lyckat förhållande samt valets funktion. 
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Forskaren i centrum 

En viktig aspekt som utmärker den kvalitativa innehållsanalysen är forskarens centrala roll i arbetet. 

Merriam (2009:15) skriver att forskaren alltid är det primära instrumentet för datainsamling och 

analys inom kvalitativ forskning. Detta är på samma gång analysmetodens styrka och svaghet 

(2009:52). Eftersom metoden är beroende av tolkning och förståelse kommer forskarens personliga 

förståelse och kunskaper ha inverkan på arbetet. Det är genom den aktiva subjektiva tolkningen som 

själva analysen blir möjlig (Merriam 1994:47). Samtidigt går det inte att bortse från det faktum att 

resultatet kunde ha bli blivit annorlunda om en annan person hade gjort samma undersökning, trots 

att material och analysmetod var densamma. Som ett resultat av detta beror studiens trovärdighet, 

validitet och reliabilitet till stor del på huruvida forskaren har förhållit sig på ett etiskt sätt till sitt 

material (2009:228). Forskarens syn på världen påverkar hela processen (1994:66) och gör det 

eftersträvansvärt att försöka göra den mest övertygande tolkningen, snarare än att nå ”sanning” med 

sitt arbete (1994:44). 

Forskningsöversikt 

Modernitet och relationer 

Modernitetsbegreppet är centralt inom sociologin, vars uppgift kan beskrivas som studier av det 

moderna samhället. I boken Why Love Hurts: A Sociologial Explanation ställer sig Eva Illouz 

(2012) till den breda skara sociologer som menar att kärleken är ett av de främsta områdena att 

förstå moderniteten på. Att kärlek gör ont är inget nytt, men hur dessa kval ter sig har förändrats i 

och med samhällets utveckling, eftersom hur vi ser på kärlek är nära kopplat till samhällets 

utformning. Slutsatsen är att kärleken, precis som varorna enligt Marx, formas och skapas av de 

sociala förutsättningarna och befinner sig på en marknad där individerna är aktörer med olika stark 

köpkraft. Illouz presenterar sin analys samtidigt som hon ger en bra introduktion till den 

sociologiska forskningen på kärlekens område. Illouz har även skrivit artikeln An Odd and 

Inseparable Couple: Emotion and Rationality in Partner Selection (2009) tillsammans med 

Shoshannah Finkelmann i vilken de närmare undersöker förhållandet mellan rationalitet och känsla 

i valet av partner på internet, och sätter det i jämförelse med valet av partner i ett förmodernt 

samhälle. De argumenterar emot den inom sociologin traditionellt strikta uppdelningen mellan 

rationalitet och känsla och menar att de två sidorna är nära sammanflätade vid användningen av 

dejtingtjänster på internet: Här möts den romantiska längtan efter kärlek vid första ögonkastet med 

rationella sökmetoder för hitta rätt. En annan studie av kärlek ur ett sociologiskt perspektiv är Talk 
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of love: how culture matters av Swidler (2001) som studerar kärlekens uttryckssätt hos amerikansk 

heterosexuell medelklass utifrån ett åttiotal djupintervjuer. Swidler lägger stor tonvikt vid 

intevjupersonerna för att visa hur deras kulturella bakgrund speglas i deras sätt att se på kärlek. 

Reality-tv 

Mycket av den forskning som finns om reality-tv handlar om det komplexa förhållandet mellan 

underhållning och sanningsenlighet som produktionerna brottas med. Här kan nämnas 

medieforskaren Annette Hill som i Restyling factual TV (2007) har gjort publikstudier i både 

Storbritannien och Sverige om inställningen till olika tv-genrer som gör anspråk på att visa en 

verklighetstrogen bild av världen. Namnet till trots har reality-tv och livsstilsprogram mycket svårt 

att vinna förtroende hos publiken jämfört med nyheter och dokumentärer.  

 Den svenska medieforskaren Anna Edin gör i Verklig underhållning: dokusåpor, publik, 

kritik (2005) en publikstudie av upplevelser kring några av de mest populära svenska dokusåporna, 

däribland Big brother och Expedition: Robinson. Edin tar också upp den ständiga konflikten mellan 

trovärdighet och underhållning som finns inom reality-tv (Edin 2005:25). Edins studie vänder sig 

mot inställningen att dokusåpor skulle vara en underhållningsform med en passiv publik. Hon 

argumenterar för vikten av en aktiv publik som är med och skapar innehållet i serierna. 

 I stället för att intervjua publiken om reality-tv vänder sig medieforskaren Jelle Mast till 

programproducenter i artikeln Negotiating the ‘Real’ in ‘Reality Shows’: Production Side 

Discourses Between Deconstruction and Reconstruction (2016). Ett citat från en av de tillfrågade 

producenterna beskriver väl den konflikt som mycket forskning om reality-tv bygger på: 

”I think it’s such an awkward term, ‘reality TV’. For actually you start from a prearranged situation that’s invented by 

program-makers [...]. So, what’s ‘reality’? Theoretically, it means you focus on people’s emotional experiences. But I 
can assure you that there’s a lot of directing going on in ’reality’.” (Mast, 2016) 

En allmän betraktelse om forskning om reality-tv är att forskare beskriver genren som någonting 

som är viktigt att studera eftersom den ofta bagatelliseras. Bakom fasaden av underhållning döljer 

sig ideologiska budskap. Beverley Skeggs och Helen Wood samlar i antologin Reality Television 

and Class (2011) texter som angriper olika reality tv-program och dokusåpor ur ett klassperspektiv. 

Skeggs och Wood menar att klassbegreppet har blivit något omodernt i vårt samhälle, där man 

hellre diskuterar genus eller ras när det kommer till frågor om gruppindelningar. Men i reality-

genren görs klass tydligt, argumenterar de. Skeggs och Wood och  menar också att reality-program 
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såsom Masterchef och Big Brother spelar en viktig roll i att etablera olika samhällsklasser på ett 

implicit sätt, vilket de går närmare in på i artikeln Making Class Through Moral Extension on 

Reality TV (2007) tillsammans med Nancy Thumin. Serierna fungerar som ett slags läromedel för 

att sprida medelklassens värderingar, menar de. 

Modernitetens två sidor  

Moderniteten är ett mycket omfattande begrepp som i den mån det kan sammanfattas i en mening 

innebär den samling processer som utgör övergången från ett förmodernt samhälle till ett modernt. 

Men vad är det egentligen för utveckling som moderniteten består av? Traditionellt sätt 

sammankopplas begreppet ofta med sådant som man kommer att tänka på när ordet modernt nämns, 

det vill säga saker som naturvetenskap och teknologiska framsteg. De flesta av oss håller antagligen 

med om att det moderna är synonymt med det nya, mer effektiva och ofta något som fångar upp 

blicken. Den moderna telefonen har nya funktioner som på ett ögonblick gör dess föregångare 

omodern. En modern fabrik kan tillverka produkter på ett mer effektivt sätt än tidigare. Det 

moderna är nya samhällsinstitutioner som gör våra liv enklare och mer strömlinjeformade. 

 Detta är en något av en schablonartad bild av moderniteten, menar bland annat sociologen 

Willy Guneriussen (1999) och idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1998) som kritiserar den 

överdrivna tyngdpunkten på effektivitets- och rationalitetsaspekten i moderniteten. De lyfter fram 

ytterligare en aspekt av moderniteten, sprungen ur romantiken. Den består i stället av områden som 

konst, religion och kärlek. Detta är en sida av moderniteten som talar till människans reflekterande 

inre och innefattar områden som är betydligt svårare att mäta i effektivitet än till exempel tekniska 

landvinningar (1998:26f). Liedman kallar uppdelningen mellan en hård och mjuk upplysning, 

medan Guneriussen använder begreppen klassisk och romantisk modernitet. 

 Även sociologen Colin Campbell argumenterar för att den generella bilden av moderniteten 

är ensidig. I sitt verk The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism (1989) 

kompletterar han Webers teori om den protestantiska etiken som drivkraft för de moderna 

produktionsförhållandena. Enligt Campbell finns det ytterligare en dimension sprungen ur de 

protestantiska lärorna, vilken behandlar konsumtion. För honom är moderniteten lika mycket 

längtande och drömmande som det är produktion och effektivisering. 
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Den hårda upplysningen – en klassisk modernitetsberättelse 

Det som Liedman kallar för den hårda upplysningen är den mer klassiska bilden av moderniteten. 

Den har sin grund i upplysningstanken om vikten av kunskap och rationellt tänkande. Moderniteten 

präglas av snabbare fordon och nya tekniska lösningar. Dessa nya uppfinningar skiljer oss på ett 

synligt vis från forntiden, tar oss framåt. Den moderna människan hämmas inte av traditioner i sin 

längtan att uppnå det nya (Guneriussen 1999:9, 16). Den hårda upplysningen kännetecknas av att 

den, när den väl har kommit igång, kan fortsätta framåt utan större hinder. Det är nämligen områden 

inom vilka det är enkelt att enas om vad som innebär framgång. Områden som naturvetenskapen 

och teknologin utvecklas hela tiden i en riktning framåt, mot mer effektivetet. Genom rationellt 

handlade går det att nå större framgångar, göra nya upptäckter av det som tidigare varit i det dolda 

och nå större rikedomar. Det är framgångar oberoende av externa värdesystem. Liedman 

exemplifierar med att atombomben otvivelaktigt innebar en strålande teknisk triumf, trots att den ur 

andra synvinklar kan ses som ett stort problem. Detta synsätt är nära sammankopplat med synen på 

vetenskapen som en ständig kartläggning av ännu okända territorier (Liedman 1998:32). 

 Den hårda upplysningen är i människans tjänst. Nya tekniska landvinningar och mer 

avancerade produktionsförhållanden gör att människor lever längre samt med högre 

levnadsstandard och fler valmöjligheter än tidigare. Den moderna människan har tillgång till mer 

information och mer effektiva hjälpmedel (Guneriussen 1999:11). 

 Men den vetenskapliga utvecklingen gör oss samtidigt mindre mänskliga. Allt större vikt vid 

rationalitet skapar en nästan mekanisk livstillvaro, och med den sker en förlust i den existentiella 

grunden för människors liv. Intellektualiseringen och rationaliseringen leder till en avförtrollning av 

världen, menade Weber (1977). Vad som utmärker avförtrollningen är en ökad tilltro till att världen 

kan förklaras med vetenskapens och det rationella tänkandets hjälp. Kunskapen finns där, det 

handlar bara om att nå den. Avförtrollningen innebär dock inte en större allmän kännedom om sin 

omvärld: Moderna människor tenderar att använda sig av nya tekniska landvinningar utan att riktigt 

förstå hur de fungerar. Men den som, för att använda Webers exempel, åker spårvagn förlitar sig på 

att den fungerar trots att han eller hon saknar kunskaperna som behövs för att förstå hur den rör sig. 

Den avförtrollade världen är därför en värld där magi inte har något berättigande som 

förklaringsmodell (Weber 1977:20). Vi kan se avförtrollningen i den tilltagande sekulariseringen, 

vilken också lyfts fram som en del i modernitetens framfart (Illouz 2014:23). Denna allt mer 

mekanistiska syn på världen gör att subjektiva påståenden om naturen är irrelevanta för att få 

kunskap om den. Världen har ingen inneboende godhet eller ondska, som i myterna, utan är en 

uppsättning mekanismer som, hur otroligt de än må gestalta sig, går att förstå med vetenskapens 
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hjälp (Guneriussen 1999:88). Detta synsätt påverkar också bilden av kärlek. Illouz skriver att ”i och 

med att vetenskapen betraktar kärlek som ett resultat av omedvetna, kemiska och evolutionära 

mekanismer blir det svårare att förvandla kärleken till en mytologi, en självständig transcendent 

kraft.” (Illouz 2004:235). 

Den mjuka upplysningen – den kännande människan 

Vanligt förekommande är liknelsen av moderniteten som ett ”upplysningsprojekt”, tron på att det 

mänskliga förnuftet ska bygga en bättre värld, fri från skrock och vidskepelse (Liedman 1998:18). I 

centrum för upplysningstanken är uppvärderingen av individen som en egen tänkande varelse. I 

enlighet med upplysningens ideal skulle människor, mer bildade än tidigare, kunna ta sina egna 

rationellt grundade beslut. Men Guneriussen menar att denna kulturella frigörelse också resulterade 

i en annan sorts individualism, nämligen den känslige och kännande individen. Det är en person 

som i första hand känner (Guneriussen 1999:83). Detta nya, ökade fokus på att följa sitt hjärta och 

vara ”sann sig själv” kännetecknar en annan, men ändå central, sida av moderniteten som har 

förbisetts i skapelseberättelsen om det moderna samhället. 

 Om den hårda upplysningen är rationell så är den mjuka upplysningen irrationell. 

Guneriussen pekar på den ökade betydelsen av moralisk reflektion, estetiska kvaliteter, skönhet och 

upplevelser. Detta är ett ideal som kan härledas till romantiken som rörelse på 1800-talet (1999:21). 

Traditionellt sett har dessa icke-rationella visioner betraktats som något icke-modernt, rentav en 

reaktion mot det moderna. Men tvärtom är det en modern rörelse som växt fram vid sidan av den 

klassiska moderna (Guneriussen 1999:15f). 

 Ett sätt att förstå modernitetens mjuka sida är genom att se på den uppvärdering som 

romantisk kärlek har fått i det moderna samhället, vilket också är passande för den här uppsatsens 

ämne. I The Normal Chaos of Love liknar Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (1995) 

kärlekens roll i det moderna samhället vid sekulär religion. Båda lovar den högsta formen av lycka 

och fungerar som ett sätt att undkomma den gråa och monotona vardagen. Kärleken förändrar 

också, likt religionen, sättet att se på världen för de som tror på den. Men framförallt ger tron på 

kärlek människor en chans att tro på en sorts övernaturlig kraft som trotsar naturens lagar och därför 

inte heller går att förklara med hjälp av dessa. Som vi kan se ger Beck och Beck-Gernsheim 

kärleken en roll som strider mot allt vad den klassiska moderniteten dess medföljande avförtrollning 

innebär. Kärleken får den moderna människan att känna sig levande i en verklighet som annars går 

att kalkylera kring i varje aspekt (Beck, Beck-Gernsheim 1995:175ff). 
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Kärleken och känslornas starka roll i vår tid har haft inverkan på utformningen av mellanmänskliga 

relationer. Anthony Giddens använder termen ren relation för att beskriva relationer som grundar 

sig helt i känslomässig sammanhållning mellan två självständiga individer (Giddens 1995:58). Den 

rena relationen är ingen affärsmässig uppgörelse där två personer går samman på grund av sociala, 

ekonomiska eller traditionsmässiga skäl. I stället är den beroende av att båda ingående parterna 

känner fortsatta kärlekskänslor för den andre (1995:123). Denna emfas på just känslor som enda 

grund för relationer är relativt ny, menar Giddens, och har blivit normen för hur en relation ska se ut 

i vår tid (1995:58). Det är en utveckling som harmoniserar med den rollen kärleken har fått i det 

moderna samhället, den av en magisk kraft som övervinner allt annat, som vi ser åter och åter i 

populärkulturen. 

 Som vi kan se framstår modernitetens hårda respektive mjuka sida som varandras motsatser. 

Den ena är rationell och instrumentell, den andra högst individuell och irrationell. Båda sidorna 

existerar i ett samspel med varandra. Till exempel är konsten icke-rationell på ett meningsgivande 

plan. En tavlas kvalitet avgörs inte enligt objektiva mått, utan främst i hur den ”tilltalar” 

betraktarens inre. Samtidigt har konsten präglats av rationaliseringen också i den mån att den 

utvecklas på ett tekniskt plan, med mer avancerade material och tekniker (Guneriussen 1999:187). 

Weber menade också att konsten och andra estetiska värden fick ökad betydelse i den nya 

levnadsvärld som växte fram för det moderna samhällets invånare. Den moderna estetiken fungerar 

som en flykt från storstadens kalla och beräknande värld (Guneriussen 1999:188). 

 Enligt denna teoretiska utgångspunkt är moderniteten inte alls så ensidig som den ofta målas 

upp som. Den utveckling som drivit mänskligheten framåt de senaste århundradena är mer än bara 

ett vetenskapens erövrande av fler och fler aspekter av det mänskliga livet. Lika mycket som den 

moderna individen karaktäriseras som rationell och instrumentell i sitt tänkande, så är den kännande 

och längtande. Den moderna människan slits mellan förnuft och känsla, två krafter som ofta drar i 

olika riktningar. Dessa två sidor av moderniteten kan hjälpa oss förstå vilka krafter det är som är 

styrande i Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet. 

Varför reality-tv? 

I Restyling Factual TV (2007) analyserar Anette Hill den något svåröversatta tv-genre factual tv 

som på svenska kan kallas icke-fiktion, ett paraplybegrepp inom vilket nyhetssändningar och 

dokumentärer samsas med olika former av reality-tv och infotainment. De senare har namnet till 

trots svårt att övertyga publiken om att det är en verklighetstrogen bild som kommer till uttryck i 

rutan (Hill 2007:112). 
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I program som Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet finns det en konflikt mellan strävan 

efter att visa en verklighetstrogen bild och samtidigt skapa underhållning. Enkelt förklarat riskerar 

ett underhållande program att inte tas på allvar av publiken. Hill skriver att tv-mediet besitter en 

viss logik som har påverkan på hur programmen skapas och presenteras för omvärlden. 

Programmen görs utifrån kommersiella faktorer och utformas på ett sätt som ska locka en stor 

publik. De måste också tillgodose de förväntningar som finns på ett program inom genren 

(2007:30). Formatet påverkar således hur innehållet utformas. En direkt iakttagelse är att de 

vetenskapliga beskrivningar som ges i Kärlekskoden skiljer sig avsevärt från hur samma experter 

hade presenterat dem i en forskningsartikel. Med så mycket fakta måste den presenteras på ett 

underhållande och lättsamt vis. Denna förenkling kan leda till en mindre nyanserad bild av det man 

vill porträttera. 

Om programmen 

Kärlekskoden är ett reality-program med vetenskapstema som sändes våren 2014 i SVT. 

Programserien går ut på att två deltagare, Staffan och Greta ska hitta kärleken med vetenskapens 

hjälp. De har vardera åtta kandidater att välja mellan och under programseriens gång genomgår de 

en rad experiment influerade av forskning inom psykologi, fysiologi och sociologi för att komma 

fram till vilken kandidat som passar dem bäst. I programserien figurerar utöver deltagarna också en 

rad experter som förklarar hur dessa ämnen kan hjälpa oss förstå kärlek. 

 Gift vid första ögonkastet har sänts på SVT i två säsonger, 2015 och 2016, varav jag har valt 

att studera den senare. I programserien paras människor ihop med vetenskapens hjälp: fyra experter 

(en psykolog, en relationsrådgivare, en beteendevetare samt en präst) har matchat ihop tre stycken 

par som ska gifta sig med varandra och sedan leva som man och hustru i en månads tid. Under 

programmets gång håller de löpande kontakt med experterna för att få relationerna att fungera och 

när månaden är slut ska de bestämma huruvida de vill fortsätta leva tillsammans eller inte. 

 Som framgår av beskrivningarna ovan har programmen gemensamt det att de använder 

vetenskapen som medel för att hantera kärlek och relationer. De skiljer sig dock från varandra i hur 

de hanterar ämnet samt vilka sidor av relationer som de fokuserar på, vilket gör att de kompletterar 

varandra väl i en analys. Kärlekskoden fokuserar helt och hållet på matchningsprocessen och tv-

publiken ges ingen insikt i hur matchningarna fungerar efteråt, i vardagen. Gift vid första 

ögonkastet lägger å andra sidan tyngdvikten på att följa parens första månad tillsammans. 
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Den sista magin 

Problemformulering och utgångspunkter 

”Sverige är ett av Europas singeltätaste länder och andelen ensamstående bara ökar. Möjligheten att komma i kontakt 
med en partner har aldrig varit större än nu och ändå verkar det aldrig ha varit svårare att hitta rätt.” (Kärlekskoden, 
2014, avsnitt 1) 

I Kärlekskodens inledande rader formulerar berättarrösten det problem som fungerar som 

utgångspunkt för hela programserien. Det har aldrig varit så lätt att komma i kontakt med andra 

människor, men om man ser till hur många som lever ensamma så verkar de ökade möjligheterna 

att träffa en partner snarare ha gjort det svårare. Fler valmöjligheter gör det inte nödvändigtvis 

lättare att göra ett val. Kärlekskoden följer upp det inledande citatet med frågeställningen ”är det 

möjligt att hitta en kod för kärleken? Kommer Staffan och Greta finna sin drömpartner?” Problemet 

är således inte främst att hitta en partner, utan att hitta rätt partner. Det är detta problemet som 

programserien syftar till att lösa. 

 En liknande utgångspunkt återfinns i Gift vid första ögonkastet. Seriens experter berättar att 

människor i allmänhet är dåliga på att välja rätt partner. De använder metoder som inte är bra för 

dem och det är därför som så många förhållanden tar slut, förklaras för tv-publiken. En annan 

bidragande faktor är den skeva bild av kärleken som dominerar hos deltagarna. Tron på att kärlek är 

en slags magisk kraft som drabbar en från ingenstans skapar orimliga förväntningar, menar en av 

programmets fyra experter, Gösta Tingström: 

”I populärkulturens kärlekshistoria är det bara pojke möter flicka och kärlek uppstår, tjing tjong och så levde de lyckliga 

i alla sina dagar. I verkligheten är ett äktenskap ett arbete, ett arbete som kräver svett, tårar och uthållighet.” (Gift vid 
första ögonkastet, 2016, avsnitt 1) 

Sociologen Eva Illouz beskriver fenomenet kärlek vid första ögonkastet som en sinnebild av 

kärleken som förtrollad och irrationell. Två personer som träffar varandra för första gången och 

faller handlöst för varandra gör det knappast på grund av att de har samlat ihop en mängd kunskap 

om den andre och räknat ut att denne är den bäst lämpade partnern. Denna idealtyp av kärlek som 

något som gränsar till det religiösa ser kärleken som en kraft som inte kan tämjas med rationellt 

tänkande eller nyttokalkyler. Den bara kommer från ingenstans (Illouz 2014:223). Det är ett sådant 

ovetenskapligt förhållningssätt inför känslornas område som dessa program vill bemöta med 
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kunskap och expertis. En annan av programmets experter, samtalsterapeuten Daniella Gordon 

återkommer till samma problematik när hon analyserar paren en bit in i programserien:  

”Jag tror att de här deltagarna har orealistiska förväntningar på hur det ska kännas i relationen efter så här kort tid. Det 
är just att det ska pirra, man ska vara kär och det ska kännas passionerat. Det är inte någonting som bara drabbar en som 
en blixt från en klar himmel. Inte när man blir ihopmatchad med en främling. Det kan hända när du står i en bar och ser 

en person men det är ofta väldigt förrädiskt. En sådan förälskelse är väldigt sällan långvarig.” (Gift vid första 
ögonkastet, 2016, avsnitt 4) 

Det finns således en utbredd okunskap om vad som konstituerar ett bra förhållande, enligt båda tv-

produktionerna. Människor är för uppslukade av flyktiga känslor i stället för att göra rationellt 

grundade beslut. För att förstärka programmens problemformulering får vi även insikt i vissa av 

deltagarnas egna utsagor om varför de ställer upp i programmen. Anledningarna liknar varandra: de 

har valt partner på fel sätt tidigare, någon har gått för mycket efter utseende, någon vet inte varför 

den aldrig den lyckas hitta rätt person. De har använt sig av irrationella metoder, följt känslan och 

det som känns rätt i stunden, för att sedan inse att det kanske inte var en så bra matchning som de 

trott från första början. Det är som om det finns någon perfekt där ute, men hur hittar man rätt? Och 

hur vet man att man har hittat rätt? Det visar sig alltid vara någonting som inte stämmer. 

 Det är i den här kontexten som programmen motiverar sin existens. Med hjälp av 

vetenskapen och expertis kan programmen hjälpa till att skapa bra förhållanden för människor som 

inte är förmögna att göra det på egen hand. I Kärlekskoden ska deltagarna välja partner med hjälp 

av vetenskapliga experiment, medan Gift vid första ögonkastet utgår från att vetenskapligt grundad 

expertis är bättre lämpad att välja partner än deltagarna själva. 

 Ovanstående utgångspunkter gör att program som Kärlekskoden och Gift vid första 

ögonkastet kan förstås som en del i en större trend av att rationalisera sökandet efter rätt partner i 

det senmoderna samhället, kanske tydligast i den utbredda användningen av dejtingtjänster på nätet, 

som tillåter användaren att bedriva ett effektiviserat och målinriktat sökande bland en mängd 

personer på ett valt geografiskt avstånd (Illouz & Finkelman 2009:413). Den ökade mängden 

potentiella partners i kombination med större känslomässiga förväntningar på partners har gjort att 

människor väljer i allt större grad att rationalisera sina metoder för att finna dem (Illouz 2014:253). 

Vetenskapen spelar här en dubbel roll: den blir lösningen på ett problem som den delvis själv har 

varit med och skapat. Faktorer som teknologisk utveckling och samhällets medialisering har 

möjliggjort möten med mycket fler människor än under tidigare epoker. Med så många fler 

teoretiska partners uppmanas människor att bli mer resultatinriktade i sitt sökande och kräsna i sina 
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val. Varför nöja sig med någon som är tilltalande, när det går att anpassa sitt sökande efter mycket 

precisa förutsättningar (Illouz 2014:250ff).

En scen ur första avsnittet av Gift vid första ögonkastet symboliserar det problem som både 

Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet bygger på, svårigheten i att hitta rätt partner. Vi får se 

deltagaren Matilda vandra längs med en gatan i stan, bara dagar innan hon ska gifta sig med en 

okänd man som programmets fyra experter har valt ut åt henne. Hennes ord målar upp den spänning 

som återfinns hos samtliga deltagare: 

”Varje man som går förbi mig är en ju potentiell man till mig. Man kan gå och fantisera, är det han? Är det han? Hur ser 
han ut? Är han så lång? Är han så kort? Det är liksom svårt att inte tänka så.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 
1) 

Det som framförallt är intressant med scenen är att Matilda ser varje man som en potentiell partner, 

vilket visar på den förskjutning i vad som är viktigt för ett förhållande enligt teoretiker som 

Giddens, Beck och Beck-Gernsheim med flera. Scenen kan förstås med hjälp av Illouz, som 

argumenterar för att partnervalet har genomgått en förändring som liknar och är besläktad med den 

process som de ekonomiska förhållandena genomgick i vad Karl Polanyi kallade ”den stora 

omdaningen”. Med detta avsågs den process genom vilken den kapitalistiska marknaden frigjorde 

de ekonomiska transaktionerna från den moraliska struktur som de hade varit inbäddade i, ställde 

om ekonomin till självreglerande marknader och i slutändan gjorde samhället till ett 

marknadssamhälle (Illouz 2014:64). Kärlekens område frigjordes således från moraliska och sociala 

strukturer och blev med det självreglerande i samma anda som den ekonomiska marknaden, där 

vem som helst har en teoretisk chans att träffa vem som helst (Illouz 2014:65). Programmens 

deltagare hindras inte av faktorer som etnisk tillhörighet, socioekonomisk status (deltagarnas 

ekonomi nämns över huvud taget inte i Gift vid första ögonkastet, samt endast vid ett tillfälle i 

Kärlekskoden) eller religion (Illouz 2014:80). I teorin kan vem som helst som vandrar längs med 

gatan vara en blivande partner till henne och med det i åtanke är det kanske svårt att hålla tankarna i 

styr och inte drömma sig bort när man möter alla människor på stan. 

 Ekonomi, social tillhörighet, traditionsbundenhet eller familjens åsikter har blivit mindre 

viktiga i valet av partner och i stället drivs den moderna relationen främst av ömsesidig vinning och 

kärlekskänslor. Det finns inte några tydliga rätt och fel – i stället är det viktiga vad som känns rätt 

och fel för individen. ”I ett modernt äktenskap möts två ytterst individualiserade och självständiga 

jag, och för att äktenskapet ska fungera gäller det att stämma av och göra dessa två jag förenliga, 
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inte att iklä sig roller”, skriver Illouz (2014:62). En av de viktigaste faktorerna som möjliggör en 

utbredning av giftermål grundade helt i kärlek är demokratiseringen mellan könen. Framförallt 

under de senaste 50 åren i västvärlden har kvinnor blivit mindre beroende av att gifta sig på grund 

av ekonomiska omständigheter och kan i stället värdera romantik högre (Illouz & Finkelman 

2009:410). 

Drömmen om det perfekta förhållandet 

I The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism (1987) argumenterar Colin Campbell 

för längtan som drivkraft för konsumtion. Campbell menar att den huvudsakliga anledningen till att 

vi konsumerar varor är för att realisera de drömmar som de skapar hos användaren. Men eftersom 

verkligheten sällan överträffar drömmen leder köp ofta till en besvikelse hos konsumenten. 

Drömmarna flyttar över till nya föremål som kan göra ens liv perfekt (Campbell 1987:89f).  

 Samma tankesätt går att applicera på kärleksförhållanden, vilket hjälper oss att förstå den 

utmaning som målas upp i tv-programmen. När Matilda går längs med gatan i Gift vid första 

ögonkastet, eller när Kärlekskodens deltagare botaniserar bland kandidaterna som de ska välja 

mellan så skapar detta drömmar i deras huvuden som de hoppas att personerna ska hjälpa dem att 

uppfylla. Vetskapen om att deltagarnas drömmar är just drömmar (och därmed en längtan efter 

något som inte nödvändigtvis existerar) hindrar dem inte från att bli besvikna när drömmarna inte 

realiseras (Campbell, 1987:90). Man kan samtidigt likna Matildas beteende vid fönstershopping, 

som enligt Campbell visar på mekaniken i modern konsumtion. När hon vandrar längs med gatan 

kan hon betrakta alla de män som omger henne som potentiella partners. Det skulle ju kunna vara 

någon av dem som hon ska gifta sig med. Campbell menar att detta beteende har ett egenvärde, utan 

att behöva göra något aktivt val känner konsumenten ändå en känsla av tillfredställelse (1987:92). 

Nackdelen är att det samtidigt fyller människor med förväntningar på vad en potentiell partner ska 

ha för egenskaper. 

 Moderna relationer kännetecknas av att de kan avbrytas så fort de inte längre är förenliga 

med individernas känslor, smak eller vilja, menar Illouz (2014:148). Enligt programmen är detta 

något som sker i en sådan utsträckning att det blir ett stort problem. För känslor är svåra att hålla 

kontrollen över. I en värld där färskvaran känslor är den primära valuta som ska styra ett 

förhållandes fortsatta vara eller inte vara kan det därför te sig svårt att avge ett löfte om evig kärlek. 

Eller åtminstone att hålla det man lovat (Illouz 2013:149). Det empiriska materialet visar hur svårt 

det kan vara att leva upp till de förväntningar på en som kan finnas hos en annan person. En 

bidragande faktor är att deltagarna anstränger sig extra hårt för att visa upp en felfri yta vid första 
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mötet, välklädda och fulla av förväntningar inför kombinationen av bröllop och tv-medverkan. Det 

finns således en risk med att träffas för första gången vid kyrkoaltaret. Psykologen Fredric Bohm 

beskriver den som följande i Gift vid första ögonkastets andra avsnitt: 

”När man möter en ny människa, det allra första som händer det är att man presenterar den officiella bilden av en själv. 

Du får se den bild jag vill att du ska se. På ett sätt blir vi mer äkta över tid. Men det gör också att om jag utfärdar en 
mängd löften med mitt sätt att vara första gången vi träffas så kommer jag också bli tvungen att uppfylla dem 
sen.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 2) 

Vetenskapen i centrum 

Vi ska nu gå närmare in på hur Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet gör anspråk på att hitta 

den perfekta partnern med vetenskapens hjälp. Programmen har en gemensam utgångspunkt i att 

vissa personer bättre lämpade för varandra än andra, och det går att skaffa förståelse kring 

mekanismerna bakom denna kompatibilitet med hjälp av vetenskapen. Kärlek är alltså inte bara en 

oförklarlig känsla som en person känner inombords, utan också något som går att studera av 

utomstående. Med hjälp av rätt metoder går det att få fram vilka människor som är bäst lämpade för 

varandra. 

 Den vetenskapliga aspekten av Kärlekskoden bidrar till att rationalisera sökandet efter 

kärlek på två sätt: dels genom att porträttera kärlek som någonting som går att förstår med hjälp av 

vetenskapen, dels i hur vetenskapen kommer till användning rent praktiskt i de experiment som ska 

hjälpa seriens två deltagare, Staffan och Greta, att finna en partner. 

Naturvetenskapliga ideal 

Det finns en tydlig ambition i Kärlekskoden att beskriva fenomen som kärlek och attraktion inom 

naturvetenskapens ramar. I samband med att programserien placerar deltagarna i olika 

experimentsituationer inspirerade av forskning inom psykologi, biologi och sociologi så ges tittaren 

inblick i varför dessa vetenskapliga discipliner kan hjälpa till i sökandet efter en partner. 

Återkommande i programmet är fraser i stil med ”det som vi upplever som x är egentligen y” varpå 

programmet ger ett nytt, vetenskapligt sätt att se på kärlek eller attraktion. När Kärlekskoden sänds 

2014 är konceptet möjligtvis nytt som underhållnings-tv. Men historiskt har flera vetenskapliga 

inriktningar gjort anspråk på att förklara kärleken under 1900-talet. Dels är det psykoanalysen som 

vid århundradets början betraktade det mänskliga subjektet som ett studerbart objekt bland många 
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andra. Psykoanalysen förklarade begreppet kärlek som en del av jagets konstruktion och ett resultat 

av psykiska processer. Likt andra känslor gick en persons kärlekskänslor att förklara som en psykisk 

struktur, kärleksobjektet som ett resultat av tidigare livserfarenheter (Illouz 2014:226). 

Naturvetenskapen, däribland biologin och på senare tid neurovetenskapen ger å sin sida en 

förklaring på kärlek helt utifrån biologiska och kemiska processer i människokroppen. Att känna 

kärlek är inget annat än effekten av en viss sammansättning av kemiska ämnen i hjärnan. Illouz 

skriver att detta synsätt resulterar i att synen på kärlek som något mystiskt och andligt ersätts av 

biologisk materialism (Illouz 2014:231f). 

 Även neurovetenskapen är representerad i den breda samling vetenskapliga discipliner som 

återfinns i Kärlekskoden. Inför ett experiment förklarar hjärnforskaren Katarina Gospic hur 

neurovetenskapen kan hjälpa oss att förstå kärlek, och på så vis bidraga i valet av partner. Som man 

kan förstå av inslaget hör Gospic till de människor som tolkar uttrycket personkemi betydligt mer 

ordagrant än gemene man: 

”När man blir förälskad så får man ett jättestort dopaminpåslag, och det är det här som bidrar till att vi får de här 
positiva känslorna för en person. Sedan minskar nivåerna av ett ämne som heter Seretonin, och det är det som gör att vi 
blir lite besatta av någon. […] Tittar man in i hjärnan så ser man att de som upplever sitt förhållande som mest och bäst, 
de som känner sig jättekära, de har också det största påslaget i hjärnans belöningsstrukturer och också i 

känslostrukturerna.” (Kärlekskoden, 2014, avsnitt 2) 

Som tidigare nämnts försöker Kärlekskoden hitta förklaringsmetoder med hjälp av forskning inom 

såväl psykologi, biologi och sociologi. Det som förenar denna spretiga samling forskning och 

expertis är drivkraften att förklara kärleken i rationella och vetenskapliga termer. Denna drivkraft 

gör att Kärlekskoden kan ses som ett exempel på den process av avförtrollning som kännetecknar 

just det moderna samhället och dess intellektualisering av världen (Liedman 1998:455f). Vad som 

utmärker avförtrollningen är en ökad tilltro till att saker kan förklaras med vetenskapen och det 

rationella tänkandets hjälp. Kunskapen finns där, det handlar bara om att ta reda på den. Den 

avfötrollade världen är därför en värld där magi inte har något berättigande som förklaringsmodell 

(Weber 1977:20). Kärleken har traditionellt setts som en rentav magisk kraft. En av de äldsta 

symbolerna för detta är Amors pilar som träffar en människa och kastar dennes livsvärld uppochner 

på ett till synes oförklarligt vis (Illouz 2014:222). Det är en syn som återkommer i ett inslag i 

Kärlekskoden, där folk på stan beskriver sina tankar inför ämnet. En person svarar att ”kärlek är nog 

den sista magin vi har kvar i den här världen. Vi har totalt lyckats sabotera allt annat”. Det är i detta 

citat vi kan förstå behovet av att förklara kärleken vad kärlek egentligen är, som kommer till uttryck 
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framförallt i Kärlekskoden men också i Gift vid första ögonkastet. Även hos Weber tillskrivs 

kärleken en mycket viktig roll i det moderna samhället. Enligt honom var den erotiska kärleken och 

sexualiteten den starkaste irrationella kraften som fanns kvar i människans allt mer rationellt 

präglade livsvärld (Guneriussen 1999:190). Kärleken var en av få saker som hade chansen att 

överleva samhällets rationalisering, även om avförtrollningen är något som märks tydligare i 

samhällets institutioner än hos gemene man (Liedman 1998:457). Om kärlek är den sista magin 

innebär det samtidigt att den står överst på listan av mysterier som modernitetens krafter ska 

avslöja. 

 Huruvida program som Kärlekskoden verkligen lyckas att förklara fenomenet kärlek i 

vetenskapliga termer är egentligen inte så viktigt. Det som kännetecknar avförtrollningen är just 

ambitionen att lyckas blottlägga vad som egentligen orsakar attraktion och kärlek, i stället för att 

nöja sig med förklaringar som att det vore något oförklarligt. Avförtrollning förstås bäst som en 

slags anda som genomsyrar det moderna samhället med tron på att allt kan förklaras med rationella 

medels hjälp. Weber påpekar att avförtrollningen inte nödvändigtvis betyder att människor får en 

större allmän kännedom om sin omvärld. I vardagen förlitar vi oss ständigt på tekniska lösningar 

utan att veta exakt hur de fungerar. Avförtrollningen innebär således en tilltro på att även det som vi 

saknar kunskap om kan förklaras med rationella metoder. Även om man inte vet exakt vad kärlek är 

så finns det en logisk förklaring som väntar på att upptäckas (Weber 1977:20).  

 Webers teori kan förklara varför det inte heller är så viktigt huruvida vetenskapen bidrar till 

att skapa bättre matchningar än om deltagarna följer sin magkänsla. Det är just tron på att det går att 

finna rationella förklaringsmetoder som är så påtaglig i Kärlekskoden och Gift vid första 

ögonkastet. Om vi tittar på det faktiska resultatet i Gift vid första ögonkastet så skulle det kunna 

tolkas som ett misslyckande för vetenskapen. Samtliga par väljer att avsluta sina giftermål när 

experimentperioden är över. Men seriens experter är inte kritiska till själva konceptet, tvärtom 

uppvisar de en hoppfull framtidstro och skyller de dåliga resultaten på att de har ”missat några 

väldigt viktiga frågeställningar”.  

 Programmen porträtterar därmed en mycket positiv inställning till vetenskapen som 

hjälpmedel på känslornas område. Det kanske inte gick hela vägen denna gången, men i framtiden 

kommer vetenskapen att lyckas. Deras inställning går att koppla till den framstegstanke som ofta 

sammankopplas med modernitetsprojektet, mer specifikt den del som Liedman kallar den hårda 

upplysningen (Liedman 1998:521f). Framstegstanken innebär en övertygelse om att människan 

besitter makten att förändra natur och samhälle med hjälp av sitt förnuft och sina kunskaper. I själva 

ordet ligger också värderingen att framsteg innebär att det kommer att bli bättre. I detta har 
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vetenskapen en central roll (1998:522). En bild målas upp av att vetenskapen hela tiden leder till ny 

och bättre förståelse av världen, vilket man som tittare blir påmind om i Kärlekskoden, där 

experiment inledes med segment som förklarar att ”ny forskning visar att..” och liknande 

formuleringar. Det här är en syn på vetenskapen som stämmer överens med den som ofta ges av den 

hårda upplysningen som något i människans tjänst. Nya vetenskapliga landvinningar gör att 

människor lever längre samt med högre levnadsstandard och fler valmöjligheter än tidigare. Den 

moderna människan har tillgång till mer information och mer effektiva hjälpmedel, vilket ger 

förutsättningar för ett bättre liv (1998:26). Det är precis det som programmen vill ge sina deltagare 

också. 

Naturvetenskaplig scenografi 

Det märks att producenterna bakom Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet har haft för avsikt 

att anspela på naturvetenskaplig forskning. För att porträttera kärleken som något mätbart som kan 

förstås med hjälp av vetenskap har programmen utformats för att anspela på den positivistiska 

vetenskapstraditionen. En positivistisk vetenskapssyn utgår från antagandet att det finns en 

objektivt existerande värld samt att vi kan nå förståelse om den genom empiriska undersökningar. 

Det är möjligt att nå objektiv kunskap om saker eller skeenden om man bara använder rätt 

vetenskapliga metod. För positivisten är det viktiga att kunna studera sitt objekt direkt, fritt från 

utomstående distraktioner (Fay 1996:72). Detta är ett angreppssätt som framförallt visar sig i 

Kärlekskoden, men även går att finna i Gift vid första ögonkastet, om än främst i det inledande 

avsnittet som visar hur paren matchas samman.

Kärlekskoden är den programserie vars visuella inramning tydligast anspelar på positivistisk 

vetenskap, vilket görs med nästan parodisk övertydlighet. Seriens laboratorieliknande miljö 

framställs som en miljö fri från distraktioner. Här går det att fokusera fullt ut på faktorer såsom 

attraktionen mellan deltagarna, utan att påverkas av omvärldens störningsmoment. Vidare är det 

vetenskapliga anslaget tydligt i de intervjuer som görs med deltagarna. Dessa sker framför en 

griffeltavla med matematiska uträkningar på, ett motiv som är valt för att anspela på programmets 

titel, likt en matematisk kod för kärleken. Liknande anspelningar på naturvetenskap är synliga 

genom hela seriens scenografi: när deltagare intervjuas, hur moment presenteras och i studions 

utformning. För ett program som ska studera kärlek på ett vetenskapligt vis är det en miljö som 

andas väldigt mycket vetenskap och väldigt lite romantik.  

 Överlag är scenografin i Gift vid första ögonkastet inte lika övertydlig vad gäller 

anspelningar på det positivistiska vetenskapsidealet. Det vetenskapliga anspelningen finns dock 
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återkommande på vissa håll. Då och då avbryts programmet för inslag med personer som berättar 

om sina relationer. Inslagen visas i en grafisk ram som ska föra tankarna till positivistisk vetenskap 

och teknologi: det är roterande dna-strängar, digitala symboler och ord såsom “datafeed” och 

“sector 12”, vilka inte tillför någon egentlig funktion mer än att anspela på avancerad datateknologi. 

Även programseriens första avsnitt, som visar matchningsprocessen för singlarna, har utformats 

visuellt på ett vis som visar på avancerad teknologi. Det är inte någon lek att blint para ihop 

främmande människor, det är en vetenskap som tas på fullaste allvar av de medverkande experterna. 

I en scen i första avsnittet kan vi se hur de fyra experterna flyttar digitala foton på kandidater över 

en stor rörelsekänslig skärm. Det visar att de använder sig av moderna, digitala metoder. I en annan 

inledande scen ser man hur en av experterna gör till synes avancerade beräkningar på en whiteboard 

för att ta reda på de bästa av de 150 tänkbara matchningarna. 

Experiment: rationalisera sökandet 

Det kanske tydligaste beviset på hur Kärlekskoden rationaliserar sökandet efter en partner återfinns 

i sättet som experimenten är utformade på för att hjälpa Staffan och Greta att jämföra sina 

kandidater. Genom att låta samtliga kandidater genomgå en uppsättning tester under identiska 

förhållanden kan de jämföra kandidaterna utan påverkan från utomstående faktorer som kan 

påverka deras uppfattning av kandidaterna. Utanför studion är det en samling personer som lever 

och verkar i olika sammanhang, de kommer från olika städer och är omgivna av föremål och 

människor som påverkar vilket intryck de ger. Kärlekskodens naturvetenskapliga utformning 

försätter dem i en miljö som ska vara fri från yttre påverkan. I experimentet där deltagarna för första 

gången ska få umgås med sina respektive kandidater i en speed dating (i ett i övrigt helt tomt rum) 

måste samtliga kandidater klä sig på samma sätt för att inte klädseln ska påverka resultatet. Med 

sina uppställda experimentsituationer ställer sig Kärlekskoden till en trend inom 

verklighetsbaserade tv-program att utspela sig i konstruerade sociala situationer, i motsats till 

naturliga miljöer (Hill 2007:116). 

 I stället för att träffa sina åtta kandidater och dejta dessa under fria förhållanden ska 

experimentresultaten avgöra vem som är bäst lämpad som partner. Det första experiment ger en 

tydlig bild av hur kärlek konstrueras i serien. I experimentet ska Staffan och Greta ska lukta på 

vardera åtta t-shirts som deras kandidater har fått sova med i tre dagars tid. Plaggen ska sedan 

rangordnas efter vilken kandidat som har en mest tilltalande doft. “Forskning visar att doften har 

inverkan” deklarerar programledaren Henrik Fexeus. I andra moment ska deltagarna rangordna 
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röster, personliga tillhörigheter eller svara på enkäter om sina värderingar. Allt görs för att ta fram 

data som kan användas för att urskilja den perfekta partnern bland deltagarna. Antingen så 

rangordnar deltagarna sina kandidater utifrån vilka de tycker presterar bäst, eller så rangordnas de 

efter vilka som stämmer bäst överens med deras egna resultat, eller så får en utomstående expert 

rangordna vilka kandidater som presterar bäst. 

 Sättet som testresultaten presenteras på gör att kandidaterna kan jämföras utifrån samma 

förutsättningar. De många testerna och enkäterna leder till att deltagarna får information om sina 

kandidater i form av grafer och tabeller. Likt varor kan kandidaterna förklaras i en uppsättning 

specifikationer enligt förbestämda parametrar som gör att de enklare kan jämföras sida vid sida. 

Strävan efter att presentera människor på detta sättet kan ses som en del i modernitetens hårda del. 

Framförallt har psykologins sätt att beskriva kärleken bidragit till att se människor som en 

uppsättning egenskaper där det gäller att hitta någon som har just de egenskaperna som passar bäst 

med en själv (Illouz 2012: 249). 

Ett modernt tillvägagångssätt 

Den rationalisering av partnersökandet som visas i Kärlekskoden liknar på många vis det exempel 

som både Bauman och Illouz använder sig av för att visa på en ökad rationalisering i synen på 

förhållanden i 2000-talet, nämligen internetdejting. I Konsumtionsliv argumenterar Zygmunt 

Bauman (2008) för att dejtingtjänster på internet visar hur jakten på partner påverkas av 

konsumentlogik. Internetbaserade dejtingtjänster har blivit populära genom att låta användare fylla i 

personliga profiler och sedan bläddra bland andra användare i jakt efter någon som matchar ens 

preferenser. Eftersom interaktionen med alla användare sker inom samma ram blir det enklare för 

användaren att jämföra människor än i den frånkopplade världen. Bauman uttrycker det som att  

dejtingföretagen ”stöper om de eftersökta mänskliga partnerna till det slags varor som välutbildade 

konsumenter är vana att möta och vet hur de ska hantera” (2008:24). Samtidigt innebär 

konsumentlogiken att användarna inte bara tillåts utan även uppmanas att följa sina personliga 

preferenser. Tekniken finns bara där för att hjälpa dem att hitta det som känns helt rätt. Den logik 

som har gjort internetdejtingen till den viktigaste trenden i dagens partnerjakt (Illouz 2014:249) kan 

jämföras med hur Kärlekskoden använder experimenten. På ett nästan systematiskt vis låter 

programformatet de två singlarna Staffan och Greta undersöka vem som är den bäst lämpade 

partnern utifrån de åtta kandidaterna. Upplägget i Kärlekskoden liknar internetdejting i hur det 

intellektualiserar partnervalet. Det utgör ett rationellt angreppssätt genom att omvandla mänskliga 

egenskaper till mätbara värden och jämföra dem med andra (Illouz 2014:250ff). Till en början är de 
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åtta kandidaterna som Staffan och Greta inte ”människor”. De är snarare objekt som ska betygsättas 

och rangordnas, utan att komma i direkt kontakt med deltagarna. De första som får lämna 

programmet gör det utan att ha fått träffa Staffan eller Greta utanför experimentsituationerna. Här 

kan man förstå vetenskapens roll i att legitimera valen som de ställs inför. De vetenskapliga 

resultaten fungerar som en objektiv sanning att luta sig mot i valet, vilket gör att de kan göra 

avvisningen, deras personliga val, till något med mindre personligt ansvar. 

Känslor som kompass 

Även om Kärlekskoden använder vetenskapliga experiment för att rationalisera jakten på kärlek, 

vilket för tankarna till klassiska hårda upplysningens fokus på vetenskapliga framsteg och 

effektivisering av tillvaron, så finns det också en dimension av dessa som vi kan koppla till det 

Gunersiussen kallar för den romantiska moderniteten. Framförallt ser vi detta i vilka faktorer som 

spelar in när deltagarna ska göra sina val. Experimentsituationerna är inte utformade för att 

fastställa vilka kandidater som är objektivt bäst utifrån några på förhand givna förutsättningar, utan 

går i stället ut på att låta deltagarna själva välja vilka kandidater som de känner starkast känslor 

inför. Denna uppvärdering av individens känslor menar Guneriussen är typisk för den romantiska 

sidan av moderniteten (1999:89). Experimenten är typiskt moderna i det att de avser att mäta och 

kvantifiera abstrakta värden som attraktion och känslor. Exempelvis ska deltagarna betygsätta 

faktorer som utseende, intressen eller doft för att på så vis hitta rätt partner. Men det är de själva, 

inte vetenskapen som fastslår vad som är rätt och fel i experimenten. Det hela blir en slags 

kombination av rationalisering och emotionalisering där vetenskapliga experiment används för att 

effektivisera och strömlinjeforma vägen till den partner som känns bäst utifrån ett känslomässigt 

perspektiv. Programmet förmedlar att vi inte nödvändigtvis behöver betrakta rationalitet och känsla 

som ett oförenligt motståndspar. I stället är de två sidor som kan hjälpa varandra. Både 

Kärlekskodens och Gift vid första ögonkastets förenas i ställningstagandet att människor behöver 

använda sig av rationella medel för att lyckas med sina känslor. Detta förhållningssätt mellan 

rationalitet och känslor liknar det som Illouz och Finkelman målar upp i deras analys av 

internetdejtingens mekanismer. Där förenas den romantiska bilden av ”kärlek vid första ögonkastet” 

med det systematiska angreppssätt som tjänsterna uppmanar sina användare att hitta rätt partner 

med hjälp av (Illouz & Finkelman 2009:418). 
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Experter på kärlek 

Även Gift vid första ögonkastet presenteras som ett program vars mål är att para ihop rätt personer 

för att skapa långvariga och lyckliga relationer med vetenskapens hjälp. Programmet angriper 

utmaningen på ett annat vis än Kärlekskoden. Här har de inblandade personerna ingen makt i vem 

de ska paras ihop med. I stället är det seriens fyra experter – en psykolog, en samtalsterapeut, en 

beteendevetare och en präst – som har valt ut tre perfekta matchningar utifrån de sökande. I första 

avsnittet förklarar experterna hur de parat ihop deltagarna med hjälp av enkätundersökningar, 

personliga intervjuer och hembesök. ”Deltagarna kan förvänta sig de bästa förutsättningarna”, 

poängterar beteendevetaren Maria Helander, en av programmets fyra experter, i seriens inledning.

Gift vid första ögonkastet bygger således på antagandet att utomstående expertis är bättre 

lämpad att avgöra vem som som är bäst lämpad som din partner än partner är än vad du själv är. Om 

vi ber om utomståendes hjälp på så många andra plan, såsom kost- och träningsrådgivning, så borde 

det fungera för att skapa relationer också. 

 Programmen förklarar för oss att expert på kärlek kan innebära en mängd olika sorters 

expertis. De fyra experterna i Gift vid första ögonkastet är verksamma inom olika yrken, och 

Kärlekskoden introducerar sakkunniga på en ännu större mängd områden, allt från neurovetenskap 

och sociologi, till en rad psykologer och en sex- och samlevnadsexpert. Trots skilda bakgrunder har 

de alla gemensamt i att deras expertis kan hjälpa deltagarna att dels finna en bättre partner, dels 

sköta sina förhållanden på rätt sätt. Intellektualiseringen av vardagslivet är en av den hårda 

modernitetens viktiga kännetecken, skriver Guneriussen (1999:31). Han nämner framförallt 

uppkomsten av intellektuella eliter, det vill säga experter, som förhåller sig på ett distanserat och 

vetenskapligt vis inför de aspekter av livet som tidigare stått utanför vetenskapens område 

(1999:32). Just denna aspekten av moderniteten är omistlig i såväl Kärlekskoden som Gift vid första 

ögonkastet. Experternas roll blir att undervisa en vetenskaplig hållning till programmens deltagare, 

de ”vanliga” människorna. 

Experterna legitimerar vetenskapen 

Reality-tv och tv-program som visar livsexperiment kanske är underhållande att titta på, men 

innehållet möts ofta av skepsis från publiken. I Restyling Factual TV skriver Annette Hill att ”the 

more constructed or staged programmes are also clustered at the bottom of the true to life 

scale” (Hill 2007:120). Publiken ställer inte hellre särskilt höga krav på att programmen ska vara 

verklighetstrogna eftersom de förväntar sig att programmens deltagare gör sig till för att skapa 
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underhållning (Hill 2007:121f). Här spelar seriernas experter en viktig roll för att legitimera den 

vetenskapliga aspekten. Det är de som skapar förtroende för programmens upplägg. De är ju trots 

allt experter. De förklarar varför ett experiment kan hjälpa deltagarna att hitta rätt person, eller 

varför en viss matchning kommer att fungera bättre. Om man inför en av Kärlekskodens 

experimentsituationer tycker att det är märkligt att se någon lukta i armhålan på åtta använda tröjor 

så förklaras det till exempel av en professor i psykologi som berättar mer ingående om hur lukt 

kopplas till de emotionella delarna av hjärnan och spelar en viktig roll i att skapa attraktion. När 

Kärlekskodens deltagare ska göra ett större psykologiskt test i seriens andra avsnitt är en psykolog 

medverkande. Hon argumenterar på följande vis: 

Programledare: ”Om du skulle ställa det här testresultatet mot magkänslan man får i ett möte med någon, vad ska man 
lita på? 
Psykolog: ”Då ska man nog kanske oftare lita på testet. Särskilt om man är i en förälskelsefas, vi blir ju lite dumma i 
huvudet när vi är förälskade, så är det ju helt klart.” (Kärlekskoden, 2014, avsnitt 2) 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur experterna försöker stärka vetenskapen som legitim väg till 

kärlek i programmen. Att följa sina irrationella känslor är ett otillräckligt sätt att välja partner, det 

likställs med att vara dum i huvudet. Känslorna utgör ett hinder för deltagarna, menar psykologen. 

Med det psykologiska testet kan deltagarna inta en mer rationell hållning till partnervalet. Återigen 

handlar det om att vara effektiv i sättet att välja partner på. Samma starka tilltro till experterna och 

vetenskapens potential finner vi hos experten Fredric Bohm i Gift vid första ögonkastet, som 

förklarar varför de är bättre lämpade att välja partner är deltagarna själva. Som framgår av citatet är 

experternas roll att lösa det problem som formulerats i inledningen av programserien, nämligen 

svårigheten i att välja rätt partner på egen hand: 

“[människor i allmänhet] väljer partner efter vissa mönster som kanske inte alls är bra för en. En stor fördel med att låta 

andra välja är att de kan se med andra ögon, dels på mig som person, men också på andra.” (Gift vid första ögonkastet, 
2016, avsnitt 1) 

Kärleksexperter och kärleksnoviser 

Experterna i Gift vid första ögonkastet följer deltagarna genom seriens gång och kommenterar hur 

de beter sig i sina nya relationer. Framförallt visar de vad deltagarna gör fel, och sätter det i ett 

större sammanhang. I en scen får vi följa paret Per och Eva på minigolfbanan i seriens femte 

avsnitt. Det byggs upp märkbar irritation mellan dem som följs upp av att programmets experter 
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berättar om konflikter inom relationer och hur deltagarna borde hantera de svårigheter som kommer 

upp: ”Man kan inte välja om man retar sig på sin partner, vad man däremot kan välja är var man 

väljer att göra av den irritation man känner” kommenterar psykologen Fredric Bohm. 

 I Gift vid första ögonkastet tydliggörs varför experterna är just experter: de ser någonting 

som ”vanliga” människor inte ser. Det blir tydligt när man får följa de tre paren på sina respektive 

bröllopsresor. Det råder ingen tvekan om att matchningen mellan Edvin och Matilda är den som 

framstår som mest lyckad initialt. De verkar ha funnit varandra direkt och i de enskilda intervjuer 

som lyfts fram har de bara gott att säga om varandra: ”Jag kan ju inte förstå hur en kille som honom 

kan vara singel. Han är så omtänksam och lugn och snäll och vacker. Han är ju riktigt snygg, alltså. 

Fantastiskt snygg kille” hör vi Matilda lyriskt berätta om sin nyblivne man. Denna ohämmade lycka 

balanseras snart upp av experten Fredric Bohm som profetiskt berättar vilka riskerna är med en 

sådan kärlek vid första ögonkastet: 

”Dra på trissor vad det tänder till. Samtidigt vet man som erfaren parterapeut att det finns en risk med den här processen 

och det handlar om att om jag tror att den här matchningen är så perfekt att den inte kräver något arbete, då är man inne 
på en väg som bara kan sluta på ett sätt. Alla relationer, alltid, kräver att jag arbetar. Det kommer våra deltagare också 
vara tvungna att göra, med besked.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 3) 

Ett liknande förhållande mellan deltagare och experter återfinns i Kärlekskoden. I seriens andra 

avsnitt ska deltagarna få träffa sina kandidater för första gången genom speed dating, i vilken de får 

tillbringa fem minuter med varje kandidat. Deltagarna blir här övervakade av en expert på 

kroppsspråk, utan att själva veta om det: ”Vi har en osynlig expert som iaktta varje sekund och 

fokusera på de icke-verbala signalerna, och i det här testet är det hon som rankingen” berättar 

programledaren Henrik Fexeus. Precis som i Gift vid första ögonkastet blir expertens roll att 

övervaka deltagarna ”från ovan”, i detta experiment för att avslöja vilka signaler som deltagarna 

omedvetet sänder ut. Experimentet är talande för hur förhållandet mellan expert och deltagare 

fungerar i både Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet, framförallt det förstnämnda 

programmet. För det första så visar det på hur experterna ofta studerar saker som deltagarna själva 

kanske inte märker. Det här stämmer väl överens med vad Gunseriussen skriver om uppkomsten av 

experter inom samhällsvetenskapen som ser vardagliga situationer ur ett annorlunda, ”objektivt” 

perspektiv (Gunseriussen 1999:32). För det andra så visar det hur den största delen av experternas 

arbete sker från håll. Trots att experterna har en central roll som vägledare i Gift vid första 

ögonkastet, så figurerar de framförallt som relationskommentatorer som bevakar och bedömer 

paren på avstånd. Det går att dra en parallell mellan Kärlekskodens experiment som sker i en 
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avskärmad miljö för att inte utomstående faktorer ska påverka resultaten, och hur experterna i Gift 

vid första ögonkastet, likt vetenskapsmän, analyserar sina studieobjekt, paren, på avstånd. 

Receptet på ett lyckat förhållande 

Med så många experter och vetenskapliga förklaringsmodeller får man som tittare en hel del 

kunskap om vad som utgör en bra relation under seriernas gång. Här skiljer sig de två programmen 

markant i vilka aspekter som man för fram som viktiga. Kärlekskoden fokuserar helt och hållet på 

själva matchningen mellan personer. Det som är viktigt här är att matcha ihop två personer som kan 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för en lycklig relation. Den bild som kommer till uttryck 

blir därför att lyckosamma förhållanden helt handlar om att hitta rätt kompatibilitet mellan 

människor och vilka faktorer som är viktiga för detta. 

 I Kärlekskodens recept för lyckade förhållanden ser vi tydligt en intellektualisering kring 

människors känsloliv, med målet att hitta koden till så effektiva matchningar som möjligt. 

Vetenskapens och experimentens roll är att ta fram ett dataunderlag som gör att Staffan och Greta 

kan jämföra sina olika kandidater på ett så bra vis som möjligt och på så vis göra det bästa valet. 

Forskningsresultat och statistik redovisas för vilka faktorer som är gynnsamma i sökandet efter en 

partner. Genom att anpassa sig till denna samlade kunskap kan ens sökande bli mer effektivt. I det 

tredje avsnittet ligger fokus på deltagarnas sociala sida: politik, ekonomi och intressen. Ett inslag 

belyser forskning som visar att människor tenderar att söka sig till personer som liknar dem själva, 

både vad gäller utbildning, inkomst och bakgrund. Seriens första experiment rör kandidaternas 

dofter och i samband med det förklarar psykologiprofessorn Mats Olsson om hur viktigt doft är för 

vem vi blir attraherad av. Inför personlighetstestet i Kärlekskodens andra avsnitt visas ett inslag som 

berättar fördelar och nackdelar med att vara lik sin partner. 

”Likhet när det gäller såväl utseende som personlighet kan öka chanserna till attraktion på kort sikt, men att olikheter i 
vissa personlighetsdrag är bra på längre sikt. Den som är lik mig förstår mig säkert bättre, men kanske tröttnar man i 
längden på någon som är en kopia av en själv.” (Kärlekskoden, 2014, avsnitt 1) 

Det finns dock inga givna vägar till ett lyckat förhållande, vilket märks genom hela programseriens 

upplägg. Ingen av karaktärerna är objektivt sätt en bättre partner, vem Staffan och Greta väljer är ett 

högst individuellt val. Programmet är utformat för att ge dem redskapen till att utvinna så mycket 

användbar data om kandidaterna som möjligt, så att de kan göra ett väl grundat beslut. 
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 Gift vid första ögonkastet skiljer sig från Kärlekskoden i vad som presenteras som viktigt för 

att skapa en framgångsrik relation. Programserien inleds visserligen med att experter matchar ihop 

tre stycken par. Men mycket lite av seriens uppehåller sig vid själva matchningsprocessen. Den 

viktigaste komponenten för ett lyckat äktenskap är i stället att båda parterna är beredda att ge upp 

sin autonomi och bygga en gemensam historia. Det här är den huvudsakliga uppmaningen till paren 

som experterna i Gift vid första ögonkastet återkommer till upprepade gånger under seriens gång. 

En av seriens experter, psykologen Fredric Bohm ger följande förklaring: 

”Det som är avgörande för om matchningen håller det är hur mycket deltagarna investerar i att arbeta på relationen, för 
det här kommer inte av sig självt. Det är så krävande så det kräver en enorm satsning från deltagarna, naturligtvis med 

vår hjälp. Men vill man inte göra jobbet så fallerar det.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 3) 

Det största hotet för relationer som grundar sig helt på ömsesidiga känslor är avsaknaden av yttre 

faktorer som håller samman relationen. Giddens skriver att den rena relationen karaktäriseras av att 

sakna yttre garanter för sin överlevnad (1995:124). Jämförelsen med ett förmodernt äktenskap, ofta 

instiftat på rentav affärsmässiga grunder gör det extra tydligt. Äktenskapet är i allt mindre 

utsträckning en ekonomisk enhet eller ett gemensamt lagarbete för att ta sig igenom vardagen. 

Likaså har traditionsbundna aspekter gällande till exempel val av partner blivit mindre viktigt. Den 

ökade jämställdheten mellan könen har gjort att den i mindre utsträckning än tidigare bygger på ett 

beroendeförhållande mellan parterna (Beck & Beck-Gernsheim 1995:64ff). Den samhälleliga 

utvecklingen har möjliggjort att lägga större vikt på känslor som grund till förhållanden, vilket 

återspeglas i hur deltagarna i Gift vid första ögonkastet resonerar om vad de letar efter i 

förhållanden. I en scen berättar deltagaren Eva vad hon söker hos en man. Som framgår av citatet 

eftersöker hon inte några speciella mätbara kvaliteter, utan främst någon som får henne att känna 

kärlek: 

”Det är tufft för en man att komma in i mitt liv för jag tycker att det går jättebra att vara utan en man när det gäller de 
praktiska bitarna […] Att ha en man för mig handlar mycket mer om värme och närhet och dela livet med någon som 
blir väldigt nära. Jag vill helst gå omkring och vara lite småkär hela tiden, så det ska vara rätt man som kommer in i mitt 
liv.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 4) 

Lösningen: Skapa ett beroende 

Om känslorna svalnar, vad ska då få deltagarna att säga ja när testmånaden är över? Detta är den 

rena relationens främsta utmaningar. Man kan se det som att experterna i Gift vid första ögonkastet 
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är medvetna om vilket svagt fundament känslor utgör för moderna relationer. Men samtidigt är de 

medvetna om att det är just känslor, denna färskvara, som är den starkaste, kanske enda, valutan 

som håller ihop paren. Därför försöker de stödja upp relationerna så gott det går genom att tillföra 

element som hjälper paren att hålla ihop. Lösningen liknar den Giddens presenterar för den rena 

relationen. Han menar att nyckeln till långvariga relationer i det moderna samhället är att 

personerna utvecklar ett beroende: inte nödvändigtvis av varandra, men av relationen som sådan 

och de rutiner, den historia och det gemensamma vi som den medför. Detta beroende kan bidra med 

stabilitet i det oroliga tillståndet för individen som tvåsamhet innebär (Giddens 1995:125). 

 Det kan tyckas lite konstigt att paren måste gifta sig i det första avsnittet. Men om chansen 

för att hålla ihop ökar ju mer paren skapar tillsammans och väver samman sina liv, så förstår man 

vad bröllopet kan tillföra. Själva vigseln handlar inte så mycket om att lova varandra evig trohet (ett 

löfte som av programmet att döma ekar tomt) utan att skapa ett första kapitel på parens 

gemensamma historia. Vidare är familj och andra närstående på plats i kyrkan, vilket hjälper till att 

bygga ett ”vi”, menar experterna. Giftermålet presenteras som något med en tydlig symbolisk 

funktion som visar både för paren och deras omvärld att deras relation är på riktigt. Det bidrar till 

att skapa något som deltagarna kan tänka tillbaka på i svåra stunder för att påminna sig själva om 

vad de gått igenom tillsammans, motiverar seriens experter. Prästen Gösta Tingström beskriver 

ceremonins vikt: ”Hela bröllopet är en enda stor kärleksfest. Man skapar kärlek hela tiden, det är 

väldigt smittsamt, det är en perfekt start”. Giftermålet visar att de är villiga att göra ett rejält försök 

med relationerna, både för sig själva och sin partner, förklarar psykologen Fredric Bohm: 

”Vigseln handlar om att man tittar en annan person i ögonen och säger att jag försvinner ingenstans, jag är beredd att 

satsa på dig. Är du beredd att satsa på mig?” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 2) 

Beck och Beck-Gernsheim intar en liknande linje i The Normal Chaos of Love (1995) där de 

förklarar giftermålets roll som ett slags ankare i de ingående personernas i övrigt föränderliga 

livsvärldar. Den individualisering som kännetecknar modernitetens levnadssätt leder till 

problematik i att det finns få gemensamma referenspunkter att hitta säkerhet i. Giftermålet har fått 

en central roll i att skapandet av en gemensam identitet för två i övrigt olika personer (Beck & 

Beck-Gernsheim 1995:49ff). Likaså blir ringen på fingret en symbol som ständigt påminner om att 

personerna hör ihop. Samma sak gäller bröllopsresan som blir ett första gemensamt minne, samt 

bröllopsbilderna som skickas hem till paren. Experterna återkommer gång på gång till vikten av att 

skapa saker tillsammans, här förklarat av beteendevetaren Maria Helander: 
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”De saker som ingen av parterna hade från början utan som vi tillsammans köper eller väljer, första soffan vi köpte 

ihop, symbolsaker, skylten på dörren, gemensam handduk eller någonting. Det förenar.” (Gift vid första ögonkastet, 
2016, avsnitt 4) 

Man kan se de som att experterna har hittat en metod för att sammanfläta två självständiga 

människor och sedan satsar helhjärtat på den. Målet verkar stundom vara att koppla samman paren 

på så många sätt att de inte kan lämna varandra när experimenttiden har löpt ut. Eftersom 

personerna aldrig har träffat varandra innan bröllopet blir det tydligt att giftermålet främst har en 

strategisk funktion för seriens experter. Det gör det direkt svårare att lämna förhållandet när 

månaden är över. Experterna stärker sin argumentation genom att påtala riskerna med att inte släppa 

på sina egna regler eller låta den andra komma in i ens liv. Vi märker detta när beteendevetaren 

Maria Helander gör besök hos paren mot slutet av programserien. Den kritik hon riktar mot paren 

ligger främst i att de inte lyckats skapa tillräckligt mycket av ett gemensamt liv. Den som har valt 

att flytta in hos den andre framstår mer som en inneboende, förklarar hon. Hemma hos Matilda och 

Edvin ser det ut likadant som när Edvin flyttade in i början av månaden, med undantag för 

tavelramarna som de konstruerade tillsammans. Edvin har bara tagit med sig sina kläder, vilket 

Helander ser som ett bevis på dels hans svårigheter att ta plats i förhållandet, dels som en oförmåga 

från Matildas sida att släppa in honom i bostaden. Nina och Andreas får samma kritik under 

besöket, vilket kan ses i det här citatet riktat mot Nina: 

”I din lägenhet så är det ju jättemycket saker som är du. Det är direkt när man kommer innanför dörren så möts man av 

en god vaniljdoft, du är i luften, du är i saker på väggarna, du är i möblerna och så. Och det slås jag av när jag kommer 
in här; att här är inte så mycket du” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 6) 

Att släppa in den andre i sitt liv blir till en uppoffring av sin egen autonomi, vilket Beck och Beck-

Gernsheim behandlar i The normal chaos of love. I en tid där det är så viktigt att följa sitt eget hjärta 

i varje tillfälle kan parlivet upplevas som ett hinder (Beck & Beck-Gernsheim 1995:77). Ett annat 

tydligt tecken på att kärleken uppvärderas är att andra aspekter att bygga en relation på tonas ner, 

eller inte tas upp alls. Deltagarnas ekonomiska ställning är någonting som inte över huvudtaget 

nämns i Gift vid första ögonkastet. Vad som förs fram som viktigt för att ett äktenskap ska hålla är i 

stället att det finns en korrekt personkemi mellan parterna. 
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Välj rätt med vetenskapens hjälp 

Det blir onekligen bra tv av valsituationer. Framförallt Kärlekskoden har sin beskärda del av 

utröstningar, i vilka serien anammar ett typiskt reality-tv-format komplett med spänningshöjande 

musik, inzoomningar på deltagarnas nervösa ansiktsuttryck och en förkärlek till att dra ut på själva 

svaret så lång tid som möjligt. Likaså finns valet alltid närvarande i Gift vid första ögonkastet. I 

seriens sista avsnitt ska deltagarna välja huruvida de vill fortsätta vara gifta eller inte, ett val man 

som tittare ständigt påminns om. Även om vi måste förstå valet delvis som ett viktigt 

innehållsskapande element i själva tv-formatet, så kan det säga oss någonting om hur programmen 

presenterar synen på relationer. På vilka grunder förväntas deltagarna att göra sina val: är det genom 

rationellt grundade beslut eller bör de följa magkänslan? 

 Valet har en central roll i båda tv-produktionerna, vilket också kan förklaras med vikten av 

valmöjligheter för människor i moderniteten. Guneriussen beskriver det som att ett liv utan 

valmöjligheter framstår som en skräckvision för de flesta (1999:11). Visst vore det otänkbart med 

en variant av Gift vid första ögonkastet där inte deltagarna fick möjligheten att gå ur äktenskapet 

vid seriens slut. På samma sätt skulle en variant av Kärlekskoden utan valsituationerna kännas 

direkt omodernt på grund av den ofrihet och tvång som deltagarna skulle utsättas för. 

 I valet möts modernitetens två sidor. Dels i den klassiska modernitetens ideal att göra så 

effektiva och rationellt grundade val som möjligt. Det här syns framförallt i Kärlekskoden som inför 

ett utröstningsmoment låter seriens deltagare Staffan och Greta få tillgång till deras respektive 

kandidaters resultat på samtliga test för att utifrån dem kunna göra ett så välgrundat val som 

möjligt. Detta papper med poängresultat är menat för att ge en tydligare överblick över vilka 

kandidaterna egentligen är (Guneriussen 1999:20). Å andra sidan mäter experimenten faktorer som 

är subjektiva och resultaten är på inget sätt allmängiltiga. Det finns inte någon kandidat som är 

objektivt bättre än någon annan, utan experimenten syftar till att ta fram ett underlag för att hitta 

den kandidat som tilltalar seriens deltagare mest. Denna fokus på individens känslor, inre reflektion 

och estetiska kvaliteter talar till den romantiska sidan av moderniteten (Guneriussen 1999:21). Ett 

problem som kan följa när personliga preferenser ska styra valet i stället för kollektiva regelverk är 

att ett större ansvar läggs på individen i sitt val. Friheten att kunna välja fritt blir sammankopplat 

med det ansvar som individen själv måste ta. Vems fel är det mer än mitt eget ifall jag blir olycklig? 

Detta är en av senmodernitetens stora risker (Bauman 2008:100). Det är den tyngden som de här tv-

programmen möjligtvis kan lätta på genom att backa upp deltagarnas val med vetenskapliga 

experiment och expertutlåtanden. Pappret med resultat som Staffan och Greta får inför sitt val gör 
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att de kan luta sig mot hårda fakta och på så vis bli lite mindre utsatta för den press på individen 

som moderniteten innebär. De förväntas välja både med hjärta och hjärna. 

 I valsituationerna tappar vetenskapen den auktoritet som den tillfogats i övriga delar av 

programmen. Vi kan minnas scenen i Kärlekskoden då en psykolog hävdar att man hellre bör följa 

testresultaten än ens egen magkänsla. I slutändan ligger beslutsfattandet på individens nivå. 

Vetenskapen kan inte ta beslut åt deltagarna, dess roll är att hjälpa dem ta rätt beslut. Vetenskapens 

roll liknar den som Weber målar upp i Vetenskap och politik (1977). Vetenskapen aldrig kan säga 

till oss vad som är rätt eller fel i en situation, men den kan ändå hjälpa oss att handla. Weber nämner 

tre sätt: För det första kan vetenskapen genom beräkningar bidra med kunskap om hur man rent 

tekniskt ska ta sig an livet. Den utgör också verktyg som hjälper oss att tänka och hjälper oss på så 

vis att fatta rätt beslut. Slutligen ger vetenskapen en klarhet inför livets frågor tack vare 

kategorisering och ordning av världen (Weber 1977:33f). Vetenskapen ska vara i människans tjänst, 

men inte mer. Det är individerna som har makten i slutändan, experternas åsikter och de 

vetenskapliga resultaten kan hjälpa dem att fatta rätt beslut, men de har inte mandat att göra 

beslutsfattandet åt dem. 

 I Gift vid första ögonkastet blir det ännu tydligare att det avgörande beslutet enbart kan tas 

av deltagarna själva. Deltagarna uppmanas att känna efter vad de själva tycker innerst inne. Inför 

finalmomentet konstaterar en av experterna, prästen Gösta Tingström att ”tiden börjar rinna ut, vad 

tycker jag? Vad är min sanning? Vad säger jag längst inne, ja eller nej?” Äktenskapet ingås med 

löfte som en livslångt förbindelse, men i Gift vid första ögonkastet görs det tydligt att en skilsmässa 

är att föredra hos den individ som tror att den kan växa mer som människa och känna mer 

tillfredställelse utanför dess ramar. Med Gösta Tingströms ord: 

”Jag skulle vilja säga till de enskilda deltagarna: gå ur äktenskapet om du vet att du kan växa och blomma någon 

annanstans. Bli kvar i äktenskapet om du vet att du kan växa och blomma där” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt 
8) 

Experterna poängterar att experimentet också handlar om att deltagarna ska utvecklas som individer 

och att det inte nödvändigtvis innebär en utveckling som går mot den andra parten i äktenskapet. 

När Edvin och Matilda berättar inför experterna varför de inte vill fortsätta tillsammans som par 

möts de således av delvis positiva svar: ”Jag tycker att det har varit jättespännande att få följa er på 

er resa, både som par och som personer. Det har varit kul att se hur ni har utvecklats var och en för 

sig, synd att ni inte har utvecklats tillsammans”. Under seriens gång har experterna kommenterat 

och tillrättavisat deltagarnas förehavanden. Men när vi kommer till beslutsfattandet har de inget 
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mandat att påverka beslutet. De sitter mitt emot deltagarna och kan bara ställa frågan ”Har ni fattat 

ett beslut?” Inget av paren väljer att fortsätta sina äktenskap. Ninas motivering till varför hon inte 

vill fortsätta leva tillsammans med Andreas bygger helt och hållet på en avsaknad av 

kärlekskänslor: 

”Jag tycker att ni experter har gjort ett jättebra match till mig. Han passar mig på alla sätt som går. Men efter de här fyra 

veckorna känner jag inga kärlekskänslor, utan bara vänskapskänslor, väldigt starka vänskapskänslor. Så jag har beslutat 
mig för att jag vill skiljas.” (Gift vid första ögonkastet, 2016, avsnitt, 8). 

Som framgår av Ninas ord kan inte ett i övrigt fullt fungerande hushåll, med ordnad ekonomi och 

en uppdelning av vardagssysslor som innebär mindre individuella ansträngningar för de båda 

parterna, kompensera för avsaknaden av romantiska känslor. Skillnaden mot äktenskapet i det 

förmoderna samhället är slående här. Det förmoderna partnervalet skedde ofta på rationella grunder 

där lämpligheten mellan två potentiella parter övervägdes, men inte av personerna själva. I stället 

var det upp till familj, närstående samt andra allmänt erkända faktorer som social tillhörighet och 

ekonomisk ställning att bestämma vem som var lämpad som partner (Illouz & Finkelman 

2009:412). Det man ville uppnå var i första hand inte sprudlande kärlekskänslor mellan man och 

hustru, utan en bra lämpad partner som befann sig i rätt samhällsskikt och kunde bidra till att skapa 

stabilitet i hushållet. De var att betrakta som ett team, två personer som gick samman för att göra 

sina vardagsliv mer förmånliga. För en person i programmen som jag har studerat vore det inte 

aktuellt att basera ett äktenskap på sådana faktorer. 

Att göra vetenskap av känslor 

Gift vid första ögonkastet och Kärlekskoden är inte bara underhållande tv-produktioner. För visst är 

det spännande att se hur det ska gå för deltagarna; programmens upplägg och reality-genrens format 

gör att man som tittare hela tiden påminns om att en ny konflikt är runt hörnet. Men programmen 

synliggör också en central konflikt i den västerländska idéhistorien. Det är en konflikt mellan 

rationalitet och känsla, mellan vetenskap och tro. Denna konflikt är dock avgjord på förhand. Allt 

från programmens problemformuleringar till dess lösningar, från de medverkande experterna till de 

olika momenten deklarerar att det är den rationella vägen som är rätt väg att gå. Själva anledningen 

till att programmen finns är att människor i allmänhet är för irrationella i sökandet efter en partner. 
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Det går inte att bygga ett långvarigt förhållande på magkänsla, görs det klart för tittaren. Deltagarna 

berättar om tidigare misslyckade förhållanden, baserade på allt för lösa grunder. De har gått efter 

utseende eller en flyktig känsla i stunden. Men det behövs mer genomarbetade metoder än så: 

Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet erbjuder två sätt att föra in ett vetenskapligt perspektiv 

på känslornas område. Programmens deltagare blir villiga försökspersoner, medan experterna är de 

främsta talespersonerna för vetenskapen. De övervakar, analyserar och tillrättavisar seriens 

deltagare, vanliga människor som vid seriens slut förhoppningsvis har fått tillräckligt mycket ny 

kunskap för att göra ett bättre grundat val än vad de var kapabla till innan deras medverkan. 

 Att studera kärleken är centralt för att förstå moderniteten menar framstående sociologer 

som Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och Ulrich Beck med flera (Illouz 2014:21). Efter att ha 

spenderat tid med Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet förstår jag varför just synen på 

kärlek och relationer har blivit så nära förknippad med modernitetens kärna. I båda programmen 

sammanfaller de två sidor av moderniteten som Liedman och Guneriussen talar om: För det första 

visar de hur viktigt det har blivit att finna en partner som deltagarna kan känna kärlek tillsammans 

med. Såväl programmens premisser som deltagarnas inställning stämmer överens med Giddens ord 

om att det är den rena relationen som är normen för hur ett förhållande ska se ut i dag. I slutändan är 

det enda som spelar någon roll i partnervalet att deltagarna känner att de hittat rätt person på ett 

känslomässigt plan. Andra faktorer som varit viktigare för skapandet av ett framgångsrikt äktenskap 

tidigare i historien nervärderas till förmån för känslorna. En sådan sak som ekonomi nämns inte 

över huvud taget i Gift vid första ögonkastet. 

 Men programmens utformning visar också den andra, hårda sidan av moderniteten. Det är 

med vetenskapens hjälp som deltagarna kan finna rätt. Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet 

rationaliserar sökandet efter kärlek för de inblandade, om än på olika sätt. Trots att 

tillvägagångssättet skiljer sig programmen emellan så sammanförs de i att de förflyttar ansvar i 

partnervalet från individerna till utomstående hjälpmedel. Vare sig det är experimentsituationer i 

Kärlekskoden där deltagarna får rangordna personer enbart utifrån hur deras röster låter eller om det 

är expertpanelen som matchar ihop par i Gift vid första ögonkastet så innebär det att vetenskapliga 

metoder bidrar med rationellt grundade argument för att två personer lämpar sig bättre eller sämre 

för varandra. När Staffan och Greta slutligen ska bestämma sig för vilken person som de ska 

fortsätta träffa i Kärlekskodens sista avsnitt kan de luta sig mot de vetenskapliga resultaten som de 

samlat på sig under programmets gång och på så vis göra ett rationellt grundat beslut. När någon av 

deltagarna i Gift vid första ögonkastet frågar sig själva huruvida de har blivit ihopmatchade med rätt 

person eller inte så kan de lugna sig genom med att det är experter som har parat ihop dem av en 
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anledning. Valet är en oundviklig del av båda programmen, men deltagarna är åtminstone inte helt 

utelämnade till sina egna känslor i valet, utan kan grunda sina beslut i vetenskapen och på så vis ge 

besluten legitimitet. 

 Den rena relationen är normen för vad som konstituerar ett lyckligt förhållande i dag. Inte 

minst är den förankrad i populärkulturen där kärleken alltsom oftast övervinner allt. I ett allt mer 

demokratiserat samhälle där kön till mindre del än tidigare bestämmer livsutgång gifter man sig inte 

längre för att ordna försörjning eller för att hitta någon som kan göra sin del av hushållets uppgifter. 

Men den rena relationen är en skakig grund att bygga en långvarig relation på, dess fragila karaktär 

– endast upprätthållen av harmoniserande känslor mellan parterna – gör den ofta svår att förena med 

drömmen om bestående kärlek. Den rena relationen är i grunden irrationell, metoderna som 

programmen använder är ett försök att stärka den med rationella grunder. Det är denna konflikt som 

programmen Gift vid första ögonkastet och Kärlekskoden försöker att lösa, om än på skilda vis. 

 Man kan se det som att införandet av en vetenskaplig dimension i frågor om kärlek och 

känslor har två huvudsakliga funktioner. Dels är det ett ett försök från programmens sida att 

rationalisera sökandet efter kärlek ur ett rent praktiskt perspektiv. De presenterar metoder som ska 

hjälpa deltagarna att finna rätt partner och i förlängningen leva lyckligare. Men programmen har 

också för avsikt att förändra diskursen inom vilken vi talar om dessa ämnen. Kärlek och attraktion 

går från att vara en mystisk kraft som ”drabbar” en till att presenteras som en direkt vetenskap som 

går att nå förståelse för. Framförallt i Kärlekskoden märks detta anspråk på att förändra diskursen. 

Det vetenskapliga anslaget når sin kulmen när en hjärnforskare förklarar vad kärlek egentligen är: 

kraftigt förändrade nivåer av kemiska substanser i hjärnan. I Gift vid första ögonkastet görs det inte 

lika explicit, men hela seriens premiss bygger på att kärlek är ett ämne som går att förstå på ett 

vetenskapligt vis. Men att förstå vad kärlek är för något är inte detsamma som att förstå hur man når 

kärlek. Här kan vi minnas Ulf Ellerviks fördrag om de kemiska processerna bakom fenomenet 

kärlek som inleder denna uppsats. Dessa biokemiska förändringar, osynliga för oss i vardagslivet, 

visar på naturvetenskapens storslagna möjligheter. Samtidigt kan man fråga sig om det spelar någon 

roll hur en förälskelse uppvisar sig på biokemisk nivå, när programmens deltagare ska hitta rätt. 

Naturvetenskapen är bra på att förklara världen i kvantifierbara termer. Den är mindre bra på att 

förstå fenomen på ett meningsskapande plan. Det blir således något av en motsättning mellan vad 

experter och deltagare söker efter.  

 Programmen visar på ytterligare en intressekonflikt som följer med moderniteten: den 

mellan beroende och autonomi. Det finns mer hjälpmedel än någonsin att få från omvärlden: 

experter, böcker, appar och tv-program försöker vägleda människor genom alla de utmaningar som 
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det innebär att leva i 2010-talet. Samtidigt ska man vara en självständig och autentisk person, trogen 

sina egna värderingar, något som kan vara svårt att förena med att låta utomstående para ihop en 

med den perfekta partnern. Alla dessa teknologiska hjälpmedel: hjälper de oss att ta mer autentiska 

beslut eller gör de oss tvärtom mindre mänskliga, som Weber menade när han analyserade 

konsekvenserna av framväxande modernisering och byråkratisering av samhället. 

 De ovanstående motsättningarna i moderniteten kan ge en fingervisning om varför det inte 

går så bra för programmens deltagare. Som bekant väljer samtliga par att avsluta sina äktenskap när 

månaden är slut, och en snabb sökning på nätet visar att matchningarna i Kärlekskoden inte varar 

särskilt länge heller. Ett av paren bestämmer sig bara dagar efter inspelningen för att sluta träffas, 

det andra skiljer sig efter ett år. Psykologen Fredric Bohm kommenterar Gift vid första ögonkastets 

svårigheter med följande ord: ”Arrangerade äktenskap har utmaningen på framförallt 

attraktionssidan. Det är relativt lätt att hitta äktenskap som håller långsiktigt. Men det vi har 

svårigheter med det är att få den där glöden att tända direkt, och det är en utmaning vi måste jobba 

med”. I sitt försök att rationalisera förhållanden ger programmen samtidigt en inblick i hur svårt det 

kan vara att hitta rätt i en värld med fler valmöjligheter än någonsin. 

 Gift vid första ögonkastet avslutas med korta uppdateringar från de sex deltagarnas liv ett 

halvår efter inspelningen. Nina berättar att hon har träffat en ny person och känner sig kär. Även om 

experternas matchning inte blev så lyckosam som hon hade hoppats så verkar det som att 

”vetenskapen” ändå hjälpte henne indirekt. Hon tittar in i kameran och berättar att ”programmet 

fick mig att inse vad för slags kille det är jag ska vara med. När jag väl insett det så hittade jag 

honom ganska lätt på egen hand”. 
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