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Summary: A qualitative study on the subject of internet dating and how people using internet 

dating chooses to present them self and how they choose to communicate with others to create 

contact. Internet dating is a phenomenon that is continually growing. 2 million people in 

Sweden are singles today and more than half of them have tried internet dating at least once. 

The purpose of this study was to research the way people choose to present them self and how 

the communication on an internet dating site is used. My question I wanted to answer with 

this study was – How do people present themselves best on a virtual meeting place for 

singles?  

I choose methods hermeneutic and a qualitative analysis because I wanted to study the 

members of an internet dating site and how they communicated and presented themselves by 

profiles and mail. I also choose to do four interviews to get a deeper insight in the subject of 

internet dating.  

I choose theories like Thompson’s three interactions perspectives and Robert Hoppers 

differences between women and men speech and use of language. These theories would show 

me how people interact on the internet in a situation where they are looking for a love partner 

and it will also show me how gender takes part in that type of world.  

I was able to get lot of text materials and with my interview my analysis showed me that 

people turn to internet dating because it seems to be harder to get a real contact in real life. 

People appreciate the easy access of the dating sites and the possibility to put themself out 

there for others to contact. What communication that is the best to establish a contact is 

talking about common interests or something from the other person’s profile. Also topics like 

occupation and event coming up is successful. When it comes to gender and differences 

between them or how power takes place it doesn’t show. It seems very equal and no one has 

the upper hand. The men however seems to be fighting for the women’s attention but the 

statistics say that the members on a dating site are equal between the sexes. The way preferred 

to present themselves seems to be by presenting occupation and interests. Some even present 

what qualities they are looking for in a partner and this also says something about the person.   

At the end of the study the analysis is presented and the answer to my question. There are also 

suggestions to future studies presented and with a subject like internet dating there are no 

limits, only your imagination can stop you! 
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1. Inledning 
IT-samhället vi lever i tog världen med storm. Det började med internet som gav människor 

från olika nationer möjlighet till direktkommunikation med varandra. Detta växte sedan sig 

större och globaliseringen var ett faktum. Idag är användningen av internet och mobiltelefoner 

en självklarhet och mycket av vår ”face-to-face” kommunikation har blivit förändrad och i 

vissa fall utbytt av sms, msn, mail och communities.  

När denna teknologiska kommunikation tog över världen och människor fick ett snabbare, 

effektivare och mer ”opersonligt” sätt att kommunicera började det först på arbetsplatsen för 

att sedan komma in i hemmet. Det tog inte lång tid innan det även tog över vårt sociala liv och 

därmed även kärlekslivet. Nätdejting är idag en del av samhället och något som tidigare 

ansågs som desperat handling har fått hög status och är det självklara vägen för en singel som 

letar efter kärlek. Människor som tidigare saknade kontakt kan nu finna varandra över hela 

världen. (Nordfors & Levin, 1999) 

Människor idag är mer stressade och har ofta svårt att hitta tid till att möta människor på det 

som tidigare ansågs som de naturliga mötesplatserna och därför anses internet som det logiska 

svaret på problemet. Internet har även förändrat vår vardag. Våra vardagssysslor som tidigare 

sköttes via telefon, brev eller fysiska besök har nu förflyttats till internet och det mesta i våra 

liv går att styra och sköta med hjälp av några knapptryck på tangentbordet. 

Mail, diskussionsforum, chatter, msn gör det möjligt för människor att träffas över hela 

världen och begrepp som tid och rum suddas allt mer ut. Skeptiker anser dock att det finns 

problem med denna typ av kommunikation. Vissa anser att skriva på ett tangentbord är inte att 

vara människa utan de interaktioner som sker via internet bara är ett låtsasspel. En dålig 

ersättning för verkligheten. Skeptiker anser även att den datoriserade 

kommunikationsteknologin inte kan förhindra att människor gömmer sig bakom påhittade 

identiteter och möjligheterna för osanning och lögner är stor. Men trots denna skepsis kring 

kommunikation via internet har nätdejting blivit mycket populärt och ständigt växer detta 

fenomen.  
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1.1. Bakgrund 

Nätdejting är en effekt av det nya informationssamhället och har över åren bara vuxit sig 

starkare och större. När nätdejting först kom på slutet av 1990-talet var det många som drog 

sig för att använda det och det ansågs vara de desperatas sista försök till kärlek och fördomar 

förekom om att det bara var de mindre önskvärda människorna som nyttjade det. Antalet 

användare var även begränsat då användandet av internet inte var lika regelbundet och 

självklart som det är idag. Idag har 85 % av Sveriges befolkning tillgång till internet i hemmet 

vilket självklart har påverkat antalet användare av nätdejtingsidorna. (SCB, 2009) På 2000-

talet blir internet i första hand en plats för gemenskaper. För första gången i världshistorien 

blir människors umgänge i sann mening gränsöverskridande. (Nordfors & Levin, 1999) 

Två miljoner av Sveriges befolkning är idag singlar och mer än hälften av dem har eller har 

haft medlemskap hos en dejtingsida. (SCB, 2007) Antalet anses bara växa. Fler människor 

upptäcker hur smidigt och effektivt det kan vara att träffa nya människor via internet. Som en 

användare av en nätdejtingservice väljer du själv när du vill vara tillgänglig eller inte, du 

väljer även själv vilka människor du vill träffa och när. Mycket mer makt ligger hos 

användaren än vad det kan göra hos en person som försöker träffa en partner i det verkliga 

livet. Det ger även möjligheter att kräva mer av sin önskade partner.  

På webbsidan Dategate.se listar de sju anledningar till att föredra nätdejting: 

1. Urvalet är helt enkelt större och oddsen för att hitta rätt likaså. Att välja bland 

över 300 000 på en och samma plats jämfört med 200 i en fullpackad bar ger 

bättre resultat helt enkelt. 

2. Du lär känna personen inifrån och ut. 

3. Du har möjlighet att redan från början söka efter personer som du vet har 

mycket gemensamt med dig i form av bakgrund, intressen och inställning. 

4. Det stärker självförtroendet. Många människor ser din profil och många 

människor kommer att tycka att du är intressant och dessutom säga det. 

Komplimanger kan man aldrig få för många av. 

5. Det finns möjlighet att träffa människor du aldrig skulle ha träffat annars. 

Kanske i en annan stad eller till och med i ett annat land. 

6. Man känner sig själv bäst och är därför ofta den bästa matchmakern. Bara du 

vet exakt vad du letar efter och hur välmenande vännerna än är så kan det bli 

riktigt pinsamt med långsökta kompisdejter där det enda man har gemensamt är 
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att man är singel. 

7. Det är roligt! Nya människor leder till nya vänner och kanske till och med den 

stora kärleken. Roligare än så kan det knappast bli. (www.dategate.se) 

1.1.2. Match.com 

Det är gratis att bli medlem på match.com. Vill man ta kontakt med en annan medlem eller 

om man vill att andra ska kunna ta kontakt kostar det. De flesta medlemmar är 25-55 år 

gamla. Majoriteten av användarna har högskoleutbildning. Männen är till stor del verksamma 

inom IT, försäljning, bankväsende och egen verksamhet. Många kvinnliga medlemmar arbetar 

inom vården, egen verksamhet eller administration. Match.com är en internationell 

nätdejtingsida med över 15 miljoner medlemmar över hela världen. (www.match.com) 

1.1.3 Meetic 

Medlemskap år avgiftsbelagt hos meetic. Medlemmar måste vara över 18 år. De flesta 

medlemmarna är mellan 25 och 45 år. Majoriteten av medlemmarna röker inte, anser sig vara 

coola och trendiga. De tycker inte att giftermål är viktigt och har inga barn. Kvinnor är ofta 

sjuksköterskor eller lärare. Män ofta hantverkare eller tekniker. Meetic har över 500 000 

medlemmar i Sverige. (www.meetic.se) 

1.1.4 E-kontakt 

Det är gratis att bli medlem, att lägga upp profil och att skicka så kallade flörtar. För att 

skicka/läsa personliga brev till medlemmar krävs en prenumeration som betalas månadsvis. 

Cirka 40 procent är kvinnor. Medelålder 38 år (åldersgräns 18 år). De flesta av medlemmarna 

är egna företagare, jobbar inom vård eller i industri- och byggbranschen. Cirka 45 procent är 

singelföräldrar. E-kontakt har dryg 400 000 medlemmar och kallar sig själva för Sveriges 

största dejtingsajt. (www.e-kontakt.se) 

1.1.5 Mötesplatsen 

Vanligt medlemskap hos mötesplatsen är gratis, men ger användaren bara tillgång till en egen 

profil och möjligheten att söka. VIP-medlemskap kostar men ger användaren då tillgång till 

hela sidans funktioner. Hälften är kvinnor. 90 procent av användarna är över 25 år, 

medelåldern är 36 år. Medlemmar måste vara över 18 år. Över 50 procent är 

högskoleutbildade och ofta redan föräldrar. Tycker att det mest romantiska är att sitta på en 

klippa och se solnedgången. Mötesplatsen har 140 000 aktiva medlemmar och har blivit vald 

till en av de bästa nätdejtingsidorna i Sverige. (www.motesplatsen.se) 
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1.1.6 Spraydate 

Gratis medlemskap hos spraydate. Spraydate Deluxe kostar från 35 kronor i månaden om 

medlemmen vill ha fler funktioner. Hälften av medlemmarna är kvinnor. Majoriteten av 

användarna är 21-45 år. Genomsnittsåldern är 34 år. Åldersgräns för ett medlemskap är 18 år. 

Den typiska användaren gillar musik, att träna, umgås med vänner, gå på krogen. Knappt 

hälften bor i storstäder. Spraydate går även att nå via mobilen och det världskända 

Community facebook. Spraydate har över 700 000 medlemmar i Sverige. 

(www.spraydate.spray.se) 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur medlemmar på en nätdejtingsida väljer att formulera 

och presentera sig själva för att finna en livskamrat. För att undersöka detta har jag valt att 

följande frågeställningar. 

 Hur ser kommunikationen ut på en nätdejtingsida? 

 Hur skiljer sig kommunikationen mellan kvinnor och män? 

 Hur ärliga väljer medlemmarna att vara gentemot andra användare? 

1.3. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig genom att sätta en gräns på hur mycket textmaterial jag vill 

använda mig av till analysen. Med textmaterial menar jag korrenspondens så som mail, 

meddelanden och användarnas presentationer och profiler. Jag har även valt att inte fokusera 

på medlemmarnas bilder eller vad medlemmarna söker efter via dejtingsidan. Jag har valt att 

inte fördjupar mig i medlemmarnas olika anledningar till användandet av nätdejting eller vad  

för egenskaper deras ideal partner har.  

1.4. Begreppsdefinitioner 

Då min studie undersöker den nya tekniska världen där allt är ständigt föränderligt och nya 

ord och termer kontinuerligt uppkommer väljer jag att här göra en begreppslista för de 

begrepp och ord jag använder i studien. 

Dejt, dejting – Ett engelskt låneord som direkt översatt betyder datum. Betydelsen på engelska 

är dock ”träff” och ordet har på senare år har kommit att bli ett vanligt ord i svenskan. 

Ursprungliga stavningen är Date och en korrekt svensk stavning på ordet har ännu inte 
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uppkommit. Jag har dock valt att stava det Dejt då det är på det sätt ordet oftast används på 

svenska internetsidor. 

Dejtingsida – Innebär en sida utformad för människor som letar efter olika typer av 

förhållande. Främst utformad för singlar som letar efter kärleken. 

IRL – En förkortning av engelska ”In real life”. Förkortningen används ofta på de svenska 

nätdejtingsidorna och handlar helt enkelt om att personen som skriver det föredrar att träffa 

sina kontakter i verkligheten istället för att inleda någon typ av relation på internet först. 

Chatt – Även detta ett låneord från engelskan som innebär att två personer eller fler pratar 

skriftligt via internet. Många av dejtingsidorna har egna chatter där personerna kan välja att 

kommunicera direkt istället för att skicka mail till varandra. 

Community – ursprung från engelskan och innebär en medlemssida på internet där människor 

kan träffa andra människor, både bekanta och obekanta. 

Mail – Ett elektroniskt brev, e-post, som skickas via internet. Även detta ett låneord från 

engelskan. I svenska språket används ordet Mejl som en beskrivning av e-post men jag har 

valt att använda den engelska stavningen i denna studie.  

MSN – ett program för direktmeddelanden utvecklat av Microsoft. Förutom vanliga 

textmeddelande kan användaren använda sig av uttryckssymboler, webbkamera och mikrofon.  

Matchmaking – Från engelskan och kan översättas till ”hopparning”. På dejtingsidorna består 

matchmakingen ofta av ett längre formulär med frågor som användaren fyller i. Det kan 

exempelvis handla om intressen, vanor och vad man söker hos en partner. Sedan matchas  

resultat från olika användare med varandra.  

Offline – När en användare inte är tillgänglig på internet. Det kan även ha betydelsen att en 

person interagerar utanför internet alltså i verkligheten. 

Online – Det innebär en person som är tillgänglig på internet. Detta kan exempelvis innebära 

vid chatt funktioner eller på communities. Online kan även ha betydelsen att personen 

interagerar på internet och inte i verkligheten. 

Profil – I denna studie har begreppet profil definitionen den personliga beskrivning som 

personerna och medlemmarna på en dejtingsida skapar för att marknadsföra sig själva i 

kärleksdjungeln på internet. En profil består oftast av kort information om personen så som 
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ålder, kön, ort. Den består även av en egenhändigt skriven beskrivning och presentation. 

Oftast rekommenderas även att personerna ska komplettera sin profil med bilder på sig själv.  

Smiley – Ett engelskt ord som översätts bäst till smilgubbar. Det är små figurer som via 

animationer kan beskriva personers känslouttryck i deras texter. En ledsen smiley innebär 

exempelvis att personen som skriver exempelvis är ledsen, besviken eller missbelåten. 

SMS – Förkortning av engelskan Short Message Service. Det är en tjänst för mobiltelefoner 

och innebär korta skriva meddelande som personer kan skicka till varandra via deras 

mobiltelefoner. 
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2. Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning till ämnet nätdejting och en kort bakgrund kring 

fenomenet och beskrivningar av de dejtingsidor som är störst i Sverige just nu. Inledningen 

består även av syfte, frågeställning och avgränsning. Även en begreppslista presenteras för att 

ge läsaren en lättare och mer flytande läsning. Uppsatsen fortsätter sedan med den tredje delen 

som består av tidigare studier kring ämnet. Där presenteras framförallt två tidigare studier 

som har handlat om samma ämne och som har bidragit med inspiration till denna studie.  

I den fjärde delen av uppsatsen presenteras de teoretiska valen som uppsatsen och 

undersökningen följt. Där presenteras teorier i olika underrubriker. Därefter presenteras 

studiens metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. 

Uppsatsen avslutas sedan med att resultaten av undersökningen presenteras och därefter 

analyseras. Sista delen består av en slutdiskussion kring ämnet och förslag på framtida 

forskning.  
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3. Tidigare studier 
Många studier har gjorts kring fenomenet nätdejting. När jag söker på ord som nätdejting och 

kärlek på internet på databasen uppsatser.se får jag upp sju direkta träffar. De flesta av dessa 

studier liknar varandra och har mycket liknande frågeställningar och syften. De fokuserar på 

nätdejting i sig och varför människor väljer att träffa nya människor via internet istället för i 

verkligheten. Jag har dock inte funnit någon studie som liknar min frågeställning och mitt 

syfte med min studie.  

Utav de sju resultat jag fann via uppsatser.se fanns det två som fångade mitt intresse. Den 

första var en uppsats för Göteborg Universitet. Kärleken finns - den finns på nätet! En 

kvalitativ studie om nätdejting. Skriven av Anna-Lena Hansson och Nancy Naess. I deras 

sammanfattning beskriver dem uppsatsen på följande sätt: 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om människors egna erfarenheter av 

nätdejting. Vad som motiverar till att använda nätdejtingtjänster och hur de tjänsterna 

används. Fokus i frågeställningarnas ligger på vad som kan ses som positivt och 

negativt med fenomenet samt hur man flyttar ett möte till offline. • Hur och varför 

använder sig människor sig av nätdejting? • Vilka fördelar och nackdelar har erfarits av 

nätdejting? • Vilka faktorer spelar in för att ett möte online ska leda till ett möte offline? 

• Hur presenterar man sig själv via nätet? (Hansson & Naess, 2008:2) 

Den andra uppsatsen som fångade mitt intresse var ”Jag mötte min själsfrände på nätet” En 

studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate. Skriven av Hodda 

Sheikhnur och Elma Sejdic. Deras uppsats beskrivs på följande sätt: 

I dagens samhälle har ett nytt fenomen vuxit fram. Det har blivit populärt med 

nätdejtingsajter där människor kan mötas. En intressant aspekt av samspelet på 

internet är hur individer presenterar sig själva online. Syftet med studien är att få 

en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som använder 

dejtingsajten Spray date, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus 

riktas mot dejtingsajten Spraydate. (Sheikhnur & Sejdic, 2008:2) 

Jag fastnade för just dessa studier för att deras undersökningar var de som mest liknade min 

men även för att de tillsammans täcker en stor del av det jag ville undersöka inom fenomenet 

nätdejting. Jag kunde dra mycket nytta av deras undersökning och tankesätt och även ge mig 

inspiration vid val av teori och metod.  
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4. Teori 
Då studien handlar om hur människor kommunicerar via internet i en situation där de letar 

efter en livspartner har jag valt teorier baserade på kommunikation, interaktion och genus.  

4.1. Interaktionistiska perspektivet 
Teorin betonar samspelet och interaktionen mellan människor och känns därför som ett 

lämpligt val vid denna studie då jag vill beskriva och förstå hur och varför människor agerar 

som de gör i denna situation, alltså på internet. Teorin lämpar sig även bra då den kan ge en 

förklaring till det sociala samspelet som är grunden för människornas kommunikation på 

dejtingsidorna. (Tornstam, 1998) 

Fokus ligger på hur människor agerar sinsemellan. Det är vad andra människor säger till oss 

och hur de agerar i förhållande till oss som skapar vår självuppfattning. 

De finns många olika teoretiker som behandlat teorin och beskrivit den ur sina egna 

synvinklar. George Herbert Mead och Charles Horton Clooney fokuserar mycket på jagets 

skapande. Interaktionister gör antagandet att medvetandet och jaget uppstår till följd av en 

social interaktionsprocess. Mead menar att individens identitet uppstår i just en sådan 

interaktionsprocess där vissa individer är viktigare än andra. (Tornstam, 1998) 

Vid partnersökande på nätet är det viktigt hur du agerar gentemot dina nätkontakter. Det är 

efter det som du bedöms av andra som då bidrar till att ge dig en självuppfattning, men det 

bidrar även till hur andra ser och uppfattar dig. Denna typ av interaktion är nödvändig för att 

ett medvetande och ett jag ska uppstå. Själsliga fenomen, medvetande och jaget är sociala 

produkter. (Tornstam, 1998) 

4.1.1. Thompsons tre typer av interaktion 
Ett annat synsätt har teoretikern John B. Thompson (2001) med sina tre typer av interaktion. 

Han beskriver hur interagerande kan se ut genom ett tekniskt medium som exempelvis datorn. 

Med nya kommunikationsmedier skapas nya former av agerande och interaktion. Det skapas 

även nya former av relationer och förhållanden mellan människor. Att kommunicera utan att 

kunna se eller höra varandra kräver att du har ett visst tekniskt intresse och kunskap. Det är 

även en förutsättning om du kan tolka och själv kommunicera via internet, det kan även 

innebära att ha en förståelse för ”internetspråk” som ofta förekommer vid kommunikation via 

internet. (Thompson, 2001) 
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4.1.1.1. Interaktion ansikte mot ansikte  
Detta interaktionsperspektiv är även det äldsta. Ansikte mot ansikte innebär att parterna som 

kommunicerar delar samma tid och rum. Thompson (2001) kallar detta att de har ett 

gemensamt rumsligt och tidsligt referenssystem. Han menar att genom detta kan parterna 

använda deiktiska, utpekande, uttryck (här och det där) och anta att budskapet kommer att 

förstås.  

Utmärkande för detta perspektiv är att det ofta är dialogiskt på det sättet att de som 

kommunicerar också kan sända ut symboliska signaler så som leenden, gester, ansiktsuttryck 

och så vidare. Deltagarna är närvarande och på så sätt minskas utrymmet för missförstånd och 

feltolkningar. Thompson (2001) kallar detta dubbelriktat flöde av kommunikation och 

information. Via en teknisk kommunikationskanal som internet kan det vara svårt att 

interagera ansikte mot ansikte då det fysiska mötet inte kan äga rum. Dock finns det 

fortfarande möjligheter för detta då den tekniska utvecklingen ständigt pågår. Det är även 

mycket intressant perspektiv för denna studie där mötet mellan människor sker ur situationen 

där personerna söker en livspartner.  

4.1.1.2. Medierad interaktion 
Den medierade interaktionen är en motsats till interaktion ansikte mot ansikte. Denna typ av 

interaktion sker exempelvis via brev, telefon och internet.  Det är kommunikation som sker 

mellan parter i olika tid och rum. En förutsättning för detta perspektiv är att den ena parten 

använder ett tekniskt medium för att skicka information till den andra parten. (Thompson, 

2001) Parterna delar inte samma rumsliga och tidsliga referensram utan måste på så sätt 

använda ett begränsat system av symboliska signaler vilket också gör det svårare för 

deltagarna att minska oklarheter och missförstånd. Ömsesidig förståelse beror mycket på de 

resurser deltagarna har för att tolka budskapen. (Thompson, 2001) Som Thompson förklarar 

är medierad interaktion den interaktion som är störst via internet och då också nätdejtingsidor.  

4.1.1.3. Medierad kvasiinteraktion 
Medierad kvasiinteraktion innebär de typer av relationer som upprättas via massmedier.  

Thompson (2001) menar att tillgången till information och symboliskt innehåll ökar i tid 

och/eller rum. Detta perspektiv skiljer sig dock från de andra två i två centrala avseenden. Det 

ena skillnaden är att deltagare inom medierad kvasiinteraktion riktar sig inte emot en specifik 

andra användare utan mot en obestämd mängd potentiella mottagare. Den andra skillnaden är 

att medierad kvasiinteraktion är monologisk. Med det menar Thompson (2001) att 

informationsflödet är enkelriktat. Det bygger inte på en dialogisk kommunikation som de två 
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andra perspektiven gör utan deltagare inom detta perspektiv sänder bara ut information. 

Thompson (2001) menar ändå att detta är ett perspektiv inom interaktion trots att graden av 

ömsesidighet är mycket låg och nästan icke existerande skapar kommunikationsflödet en 

social situation där personer binds samman i en kommunikations- och utbytesprocess av 

symbolisk natur. Denna typ av interaktion går att likna vid profilerna som användarna av 

nätdejtingsidor skapar för att få kontakt med andra personer. Profilerna riktar sig inte mot 

någon specifik person utan mot en viss mängd olika personer alltså medierad kvasiinteraktion. 

Thompson (2001) menar inte att hans skillnad mellan de tre typerna av mellanmänsklig 

interaktion är den absoluta och att all slags interaktion kan delas upp på ett så enkelt sätt. Han 

är medveten om att det finns olika specifika interaktionella situationer som inte 

överensstämmer med en av de tre typerna och är en blandform istället, det innebär en förening 

av olika former av interaktion. Denna typ av blandform kan också äga rum på en 

nätdejtingsida.  

4.1.2. Handling och intimitet på avstånd 
Thompson (2001) tar även upp två väsentliga begrepp för denna studie. Handling på avstånd 

och Intimitet på avstånd. Detta då nätdejting bygger på att finna kärleken och bygga upp 

känslor för en annan person. Detta kan innebära att känslorna byggs upp innan det första 

fysiska mötet. Det kan även innebära känslor mellan människor som aldrig träffas.  

Handling på avstånd handlar om att en person kan kommunicera med en annan person som 

befinner sig i en helt annan tid och rum, exempelvis via internet. 

Intimitet på avstånd handlar om att människor kan känna närhet och förtroende för andra 

människor utan att ha träffat dem fysiskt. Det är väldigt vanligt när man läser artiklar eller ser 

på debatter om internetdejting, att personer talar om att de är kära eller älskar någon innan de 

ens träffats. Denna känsla kan alltså, enligt Thompson (2001), byggas upp på avstånd med 

endast internet som kommunikationsmedel. 

4.2. Robert Hoppers språkskillnader mellan kvinnor och män 
Robert Hopper (2003) talar om hur män och kvinnor samtalar och deras skillnader. Kvinnor 

och män kommunicerar på olika sätt och har olika karaktärsdrag i sitt språk och skrift. När 

han talar om detta delar han upp det fyra punkter.  
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 Kvantitet, Quantity of talk: Hopper (2003) menar att män pratar mer än kvinnor, 

åtminstone när det är en man och en kvinna som samtalar. Män har även en tendens att 

avbryta kvinnan. 

 Frågor, Questions: Kvinnor ställer mer frågor än män. Kvinnan kan även formulera en 

mening på ett frågande sätt. Detta ger mottagaren mer möjligheter till agerande till 

skillnad mot en man som oftast bara ger direktiv. 

 Kvalificering, Qualifiers: Kvinnor styrker sina uttalanden mer än män och om inte 

talar de mycket osäkert. Män är oftast säkra på det de säger. 

 Artighet, Politness: Kvinnorna är mycket mer artiga i sitt sätt att tala, De är även 

stöttande och omtänksamma. Männens samtal är mer kortfattade och kalla. Män talar 

med mer arrogans, egocentriskt och politiskt. 

Denna teori är mycket relevant för min studie då jag undersöker kommunikationen mellan 

män och kvinnor via nätdejtingsidor. Denna teorin är ett verktyg som kan hjälpa mig att se 

hur kommunikationen via internet skiljer sig eller liknar kommunikation i verkligheten. 

Teorin ger även en genusbild över fenomenet nätdejting. 
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5. Metod 
Vid val av metod valde jag att göra en kvalitativ studie där hermeneutik och kvalitativ 

innehållsanalys fick spela stora roller. En kvalitativ studie bygger på en forskningsstrategi där 

vikten läggs mer på ord än siffror. Då min studie bygger på kommunikationen mellan 

människor via internet består kommunikationen av mail och meddelanden. Det är av denna 

anledning jag gjort mitt val av metod. Med en kvantitativ metod skulle viktiga delar i min 

studie falla bort och då texter ska analyseras och människor intervjuas är den kvalitativa 

vägen mest lämpad för min studie. 

      5.1.          Hermeneutik 

Hermeneutik innebär läran om tolkning. Den betonar igenkännande och förståelse och är en 

humanistisk inriktning. Kunskap skapas genom att tolka texter och försöka skapa en förståelse 

och kännedom om sammanhang. Enligt hermeneutiken utgår forskaren inte från noll utan har 

redan en uppfattning om vad orden betyder och kan relatera detta till sin egen värld och 

erfarenheter. (Patel & Davidson, 2003) Det innebär att jag som forskare aldrig kan tolka mina 

resultat objektivt utan rent automatiskt väver jag in mina egna erfarenheter och kunskaper i 

min analys. Detta har spelat en stor roll i min studie då jag har förutfattade meningar kring 

fenomenet nätdejting och även egna uppfattningar och erfarenheter av att träffa andra 

människor via en första kontakt på internet. Det kan vara erfarenheter och uppfattningar 

baserade på tidigare upplevelser ur mitt eget liv men även erfarenheter och uppfattningar 

byggda på andra människors upplevelser som jag antingen tagit del av via historier eller 

media. Att kringgå detta är nästintill omöjligt jag drar istället nytta av det. Jag anser även att 

mina tidigare kunskaper kring ämnet är av intresse och på så vis även tillför någonting till 

studien. 

De förutfattade meningar jag bar på innan studien var att nätdejting är för de mindre 

önskvärda människorna och de med sociala handikapp. Jag trodde att de människor som 

använde sig av internet för att finna kärleken gjorde det som en sista utväg och att de inte var 

förmögna att träffa någon i verkligheten antingen på grund av fysiska eller psykiska brister. 

Jag märkte att dessa förutfattade meningar om nätdejting är det många som bär på och jag tror 

det härstammar från synen människor har på kontaktannonser i pappersform. Jag bar även på 

en viss rädsla för oärliga människor som tar kontakt med andra människor och ljuger om allt 

och visar bilder på någon annan. Jag hade läst flera artiklar i tidningen om unga tjejer som 

blivit misshandlade, våldtagna eller på annat sätt utnyttjade av män som de träffat via internet. 

Jag hade även hört historier från vänner om män de träffat som efter en längre tid visat sig 
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vara någon annan än de utgett sig för att vara. Det kan vara allt från större lögner om till 

exempel yrke, boende, relationsstatus men även mindre så som lögner om intressen. Med 

dessa förutfattade meningar gick jag in i nätdejtingens värld väldigt skeptisk och beredd på 

det mesta. Jag valde att se mina förutfattade meningar kring nätdejtande som en fördel för mig 

vare sig de stämde överens med verkligenheten eller inte. Det gjorde jag genom att se det som 

en resursbank inom mig. När jag utförde intervjuer eller utforskade och studerade 

nätdejtingens värld på egen hand hade jag ett referensförråd att jämföra med och ta hjälp 

ifrån. Dock är det alltid problematiskt när jag som forskare försöker balansera min studie 

mellan vetenskap och mina egna erfarenheter och kunskap. Det kan exempelvis påverka 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Jag har behandlat detta problem genom att enhetligt 

och genomgående i studien förklarat och gått djupare in på vad som är studerat och undersökt 

av mig personligen och vad som är studerat via intervju och analys. I analysen valde jag 

främst att presentera resultaten utifrån intervjuerna och korrespondensen utifrån teorierna och 

på det sättet göra studien vetenskaplig.  

5.2. Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys innebär att noggrant undersöka delarna och helheten i det 

material som studien avser. Det är en metod som mest lämpar sig för analys av 

kommunikation. Metoden kan användas på vilken text som helst och hjälper forskaren att 

upptäcka eventuella ”dolda” budskap som av författaren var oavsiktliga men som ändå 

kommuniceras av sändaren i den skrivna texten. (Denscombe, 2006) 

En annan beskrivning av metoden är att innehållsanalys innebär analys av dokument, tryckta, 

handskrivna eller elektroniska. Kvalitativ innehållsanalys är en mycket flexibel metod som 

går att använda i flera olika situationer och samband. Innehållsanalyser kan även ge 

information om sociala grupper som är svåra att få direkt kontakt med.  

Grönmo (2006) anser att en kvalitativ innehållsanalys bygger på en systematisk genomgång 

av dokument med sikte på kategorisering av innehållet och registrering av data som är 

relevant för problemställningen i den aktuella studien. 

I denna studie har den kvalitativa innehållsanalysen formen av analys av textmaterial utifrån 

hermeneutik och kommunikationssynpunkt. Tillsammans med teorierna om interaktion och 

Hoppers teori om kommunikationsskillnader mellan kvinnor och män ger innehållsanalysen 

mig en möjlighet att studera hur människorna via en nätdejtingsida väljer att interagera med 
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varandra och hur de använder sig av kommunikationen för att skapa och behålla kontakt med 

andra människor.   

Analyseringen har skett genom att jag systematiskt och noggrant läst genom all textmaterial 

jag har valt för studien och sedan analyserat det med hjälp av mina olika teorier. Thompsons 

(2001) tre typer av interaktions perspektiv har jag valt att dela upp och analyserat mailen och 

meddelandena med hjälp av interaktion ansikte mot ansikte och medierad interaktion. Jag har 

sedan valt att använda Thompsons tredje perspektiv medierad kvasiinteraktion i analysen av 

medlemmarnas profiler. Robert Hoppers (2003) teori om språkskillnader mellan kvinnor och 

män har jag använt som analysverktyg på all textmaterial för att jämföra kvinnor och mäns 

interagerande och kommunikation.  

5.3. Intervju  
En annan kvalitativ metod jag valde för att kunna få ytterligare information inom ämnet är 

intervju. Intervju handlar om att på ett kvalitativt sätt få information relevant för ämnet. 

Intervjuer ger möjlighet till djupare information till skillnad från exempelvis enkäter där 

undersökning ger ett mer statistiskt resultat. Intervjun är uppbyggd på det sätt att det dels 

kommer ge mig en inblick i varför en människa väljer att bli medlem på en nätdejtingsida 

men även hur personen agerar vid val av utformning av sin profil och utformningen av de 

meddelanden och mail han eller hon använder för att etablera kontakt med en annan 

användare.  

5.4. Tillvägagångssätt 
Jag valde att utföra min studie på flera nivåer för att på sätt få större insyn i dels fenomenet 

nätdejting men även för att på ett effektivt och bra sätt kunna utföra en innehållsanalys.  

5.4.1. Rollen som nätdejtare 

För att på bästa sätt få en förståelse för nätdejting och för att kunna forska djupare kring 

ämnet beslöt jag mig tidigt att bli medlem på diverse nätdejtingsidor. Detta skulle även ge mig 

större förståelse kring ämnet inför mitt utförande av intervjuerna. 

Jag valde de som anses vara störst i Sverige och som var bäst lämpade för min åldersgrupp. 

De var sidor som Match.com, Spraydate, Meetic, E-kontakt och Mötesplatsen. Match.com, 

Meetic, E-kontakt och Mötesplatsen är alla betalsidor. Det innebär att för att få tillgång till 

hela sidans olika funktioner måste man som medlem betala en viss månadsavgift. Avgiften för 

en månad på dessa sidor låg på 297kr. Jag valde dock att bara använda sidorna som en icke 
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betalande medlem vilket inte gav mig mycket tillgång till sidan. De funktioner som jag kunde 

använda var deras enklaste sökfunktion för att söka bland potentiella friare och jag kunde 

även lägga upp en egen profil med beskrivning, bilder och snabbfakta. Eftersom mitt 

användande på dessa sidor blev så pass begränsat och jag inte ens kunde få läsa de 

meddelande som andra medlemmar skickade till mig lade jag mest fokus på Spraydate där 

alla funktioner går att använda som icke betalande. Spraydate är generellt en gratis dejtingsida 

dock finns ett betalmedlemskap som de kallar Deluxe och det innebär att man för 50kr i 

månaden kan få lite extra funktioner så som matchmaking, avancerad sökfunktion och en mer 

personlig profil.  

När jag blev medlem och skulle börja skapandet av min profil försökte jag tänka mer som en 

individ än en forskare för att på så sätt inte påverka min profil annorlunda än de andra 

användarna. Jag fyllde i mina uppgifter och försökte vara så ärlig som möjligt men kom ofta 

på mig själv med att förvränga sanningen eller betona delar av mig som jag anser är 

fördelaktiga när jag söker en partner. Det var mycket svårt att hålla sig objektiv och bevara en 

självdistans. Jag fyllde gärna i fler positiva egenskaper om mig själv än negativa fastän jag 

har negativa egenskaper precis som alla andra.  

När jag sedan skulle skriva min presentation ville jag sälja mig själv så mycket som möjligt. 

Det finns 700 000 medlemmar på Spraydate och jag ville sticka ut från mängden och på så 

sätt fånga det motsatta könets intresse. Jag skrev mycket ärligt och rakt ut vem jag är och vad 

jag söker. (se bilaga 2) När det kom till val av bilder märkte jag än en gång hur mycket jag 

ville betona mina fördelar och goda egenskaper. Jag valde enbart bilder där jag ansåg att jag 

såg som bäst ut och även bilder som jag vet skulle få det motsatta könet att stanna upp. Jag 

tänkte även mycket på humor och försökte anamma detta i både presentationen och i 

bildvalet. Jag skapade liknande profiler på alla sidor jag testade för att på så sätt minimera 

risken att påverka resultatet.  

Som medlem på Spraydate är det många faktorer som spelar in när det kommer till hur många 

som tar kontakt med dig. Jag lärde mig snabbt de oskrivna reglerna till nätdejting och visste 

hur jag skulle agera för att männen skulle ta kontakt med mig. Ett exempel är att det hjälper 

mycket att logga ut och in regelbundet då man hamnar längst upp på en lista som syns i 

webbsidans fönster på olika medlemmar som är online. Det är även effektivt att ta kontakt 

med andra medlemmar som är online för då är chansen för ett svar mycket större än om man 

kontaktar en medlem som för tillfället är offline. Trots att nätdejting verkar föredras på grund 
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av flexibiliteten och att du själv har kontrollen att välja när du vill vara online och inte så 

söker de flesta ändå kontakt direkt. 

Jag lärde mig även snabbt vad för olika intentioner medlemmarna har på sidan. Eftersom 

Spraydate är en gratis dejtingsida förekommer många skamliga förslag och stötande inslag. 

Spraydate försöker dock motarbeta detta men det finns för många medlemmar för att ha total 

kontroll. Därför kunde jag snabbt lära mig själv vilka jag skulle undvika och inte. Det typiska 

för de medlemmar som bara var ute efter sexuella kontakter var att de inte har några bilder 

och inte heller skrivit en presentation. Detta för att de inte finner intresse i nätdejting utan bara 

ute efter en tillfällig kontakt. Det finns både manliga och kvinnliga medlemmar av denna typ.  

Efter en månad på Spraydate skötte jag min sida och profil per automatik och det blev nästan 

som ett beroende. Jag kollade min Spraydate flera gånger per dag och var jag hemma en hel 

dag var Spraydate alltid igång. Jag insåg även att jag med hjälp av en dejtingsida helt plötsligt 

kunde ha total kontroll över mitt ”kärleksliv”. Jag kunde lätt bestämma mig att ”i veckan ska 

jag ha en dejt” och någon timme senare ha allting bestämt. Detta gjorde forskningen och 

undersökningen mer intressant. Världen för en nätdejtare känns verkligen oändlig. 

5.4.2. Planering av intervju 
Jag valde att inkludera intervjuer i min studie för att få en djupare kunskap om användarna av 

nätdejting. Eftersom jag själv hade testat och skapat min egen uppfattning kring fenomenet 

ville jag jämföra detta med andra användare och på så sätt även få in synpunkter och resultat 

från det motsatta könet och en äldre åldersgrupp. Via dejtingsidorna och vänner kunde jag lätt 

finna villiga intervjuobjekt som gärna delade med sig av sina erfarenheter och åsikter kring 

nätdejtande. Jag valde ut fyra personer att intervjua. Två män och två kvinnor för att få en 

jämställd genusbild. De fyra var även i olika åldrar, den yngsta 24 år gammal och den äldsta 

60 år gammal. Alla hade de olika erfarenheter av nätdejting och anledningar till varför de 

valde att bli användare, de hade även olika långa medlemskap och kunskaper kring nätdejting.  

Jag valde att utforma en intervjuguide med likadana frågor till alla intervjuobjekt för att på så 

sätt kunna jämföra svaren då personerna i sig skiljer sig mycket ifrån varandra. Jag valde även 

att dela in intervjuguiden i tre delar; 

 Nätdejting – motivering till användandet av nätdejting 

 Val av profil – beskrivning, bild och kortinformation 

 Korrenspondens – meddelande gästbok och chatt. (se bilaga 1) 
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De tre delarna gav mig en möjlighet att separera liknande frågor som riktade sig till olika 

delar inom nätdejtande och på detta sätt få mer inriktade svar på mina frågor. Det gjorde det 

även möjligt för mig avgöra vilka delar inom intervjuguiden som sedan skulle vara 

användbara i studien.  

 

Intervjuerna utfördes via telefon på grund av geografiska avstånd och var utformade för att ta 

ungefär en timme per utförande och person. Intervjuerna skedde via telefon och 

intervjuobjekten fick ta del av frågorna innan själva intervjun ägde rum för att de på så vis 

skulle vara förberedda på typen av frågor. Detta uteslöt eventuella tveksamheter och pauser 

från intervjun och transkriberingen.  

5.4.3. Insamling av korrenspondens 
Eftersom min studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys var insamlingen av textmaterial 

min största och viktigaste uppgift. Profilen och gästboksmeddelanden kunde jag lätt finna 

själv via min profil på Spraydate och andra dejtingsidor dock var de privata meddelandena det 

viktigaste för min studie och även mer svåråtkomligt. Eftersom jag själv varit medlem en 

längre tid och på så sätt fått många egna meddelande kunde jag använda en del av dem. Jag 

vill dock vara försiktig att inte inkludera mig själv för mycket i studien och ansåg då att jag 

bara kunde använda meddelanden där den andra personen skrivit första kontakten och jag inte 

haft någon påverkan på innehållet. 

Jag valde därför även att be mina intervjuobjekt om tio meddelanden, både meddelanden de 

valt att inte svara på och meddelanden där en kontakt knutits. Detta gjorde att jag kunde få tag 

på mycket textmaterial inför min innehållsanalys.  

Profiler valdes ut genom att välja från en lista på Spraydate som kallas ”charmtoppen”. Denna 

lista bygger på ett poängsystem där användare kan rösta på varandras ”charm” och de med 

högst poäng hamnar på en lista. Jag valde fem manliga profiler och fem kvinnliga profiler 

från denna lista eftersom de enligt detta poängsystem är de mest intressanta profilerna och de 

som får mest uppmärksamhet.  

5.5. Forskningsetik 
Vetenskapsrådet har utformat etiska regler och riktlinjer som anpassas för olika 

forskningsområden. De regler och riktlinjer som är anpassade för denna studie är 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudregler; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2009) 
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Dessa regler har jag valt att följa på följande sätt. Vid intervjuerna har personerna blivit 

informerade om studiens syfte och var studien kommer att publiceras och vem som kommer 

få tillgång till denna, detta kallas informationskravet. 

De har även haft möjligheten att dra sig ur samarbetet när helst de önskar och detta är 

samtyckeskravet. Det innebär helt enkelt att personerna ställer upp frivilligt och kan även 

välja att säga upp samarbetet när som helst. 

Sedan har de själva fått välja hur mycket de ville synas, via namn, ålder eller yrke. Det är vad 

konfidantialitetkravet innebär. Då majoriteten av personerna ville förbli anonyma valde jag att 

presentera alla som anonyma och på så sätt inte väcka någon uppmärksamhet. Då denna 

studie uppmärksammar ett personligt ämne är förfrågan om anonymitet inget ovanligt och 

något som jag som forskare måste respektera.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen enbart kommer användas till studien 

och inte i något annat syfte. Det innebär även att informationen kommer behandlas 

konfidentiellt och inte förmedlas vidare.  

Vid insamlingen av textmaterial valde jag att behandla alla anonymt. Detta på det sättet att jag 

inte publicerat några namn eller åldrar. Även valt att censurera eventuella mailadresser eller 

adresser till privata hemsidor.  

Som forskare är det mitt ansvar att dessa regler och riktlinjer följs. 

5.6. Metoddiskussion 
Jag anser att de metodval jag har gjort är relevanta och lämpliga för denna typ av studie dock 

är det lika lämpligt och relevant att ställa sig kritiskt till detta. Det är något som är nyttigt både 

för mig som forskare men även nyttigt för studien i sig.  

Ett exempel på denna kritik kan till exempel ha med hermeneutiken att göra och mitt sätt att 

nyttja den i denna studie, exempelvis att jag väljer att använda mig av mina egna erfarenheter 

och kunskaper i min analys. Är detta verkligen vetenskapligt? Gör jag verkligen studien en 

tjänst genom detta eller förlorar studien bara trovärdighet?  

Det går även att ställa sig kritisk till varför jag valt att komplettera innehållsanalyserna med 

intervjuer. Om det verkligen är lämpligt eller bar slöseri med tid? Hur kommer intervjuerna 

styrka det jag analyserar och hur kommer jag ställa mig kritiskt till detta? 
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Två viktiga begrepp inom kvalitativ forskning är transparens och tillförlitlighet. Bryman 

(2001) använder sig av dessa begrepp för att styrka studiers trovärdighet. Transparens handlar 

om att skapa klarhet och insyn i studien för läsaren. Med insyn menar Bryman (2001) att 

läsaren tydligt kan följa forskarens steg genom studien. Val av teori och metod. Forskarens 

tillvägagångssätt och val av respondenter och varför. Hur resultat har uppnåtts och vilka 

slutsatser forskaren kan dra utifrån resultaten. Med tillförlitlighet menas att forskaren 

säkerställer att studien har gjorts enligt de forskningsetiska regler som finns.  

 

Jag har förhållit mig till dessa kriterier genom att dels följa den röda tråden och hela tiden 

fokusera på det relevanta för studien. Trovärdigheten för insamlingen av data har jag byggt på 

att försöka samla så mycket olika sorters data som varit möjligt och lämpligt för att på så vis 

få ett större perspektiv men ändå en djupare analys. Jag har även valt att inom rimliga gränser 

samla information från bredare perspektiv vilket exempelvis visar sig i mitt val av 

intervjuobjekt och insamling av textmaterial. Jag har valt att ha det jämställd mellan kvinnor 

och män men även spridit min studie över olika åldrar. Jag har både valt personer jag haft 

kontakt med men även medlemmar som är främmande för mig. Jag presenterar och motiverar 

även mina val och mitt tankesätt kontinuerligt genom studien och skapar på så vis transparens 

och insyn i min studie. Tillförlitligheten skapas via mitt sätt att applicera och förhålla mig till 

de forskningsetiska regler som gäller för min typ av forskning.  
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6. Resultat 

6.2. Intervju 
Resultaten av mina fyra intervjuer presenteras här uppdelat i intervjuns tre delar. 

Intervjuobjekten har bett om att få vara anonyma och därför presenteras de här via kön. 

Genomförandet av intervjuerna var mycket lärorikt då mina objekt skilde sig mycket ifrån 

varandra och gav mycket utförliga och informativa svar. Transkribering av intervjuerna finns 

som bilaga. 

6.2.1. Nätdejting – motivering till användandet av nätdejting 
Efter genomförandet av de fyra intervjuerna kunde jag fastställa vissa svar där de fyra 

individerna var överens. Just första frågan var en av de frågor där de fyra intervjuobjekten var 

mest överens. Varför tror du nätdejting blivit så populärt?  

Deras svar handlade dels om Internets tillgänglighet och tillgängligheten till nätdejtingsidor. 

De ansåg även att relationer är svåra att bygga upp via en träff i verkligheten. De använde 

krogen som ett exempel på en mötesplats och majoriteten av intervjuobjekten ansåg att det är 

svårt att skapa en äkta kontakt med en annan person i den situationen. Framförallt en 

kärleksrelation. De ansåg även att anonymiteten som härskar på internet var en anledning till 

dess framgång. Att personer kan närma sig nätdejting försiktigt och att det även finns en 

möjlighet att dra sig ur om obehag skulle uppstå. Detta är möjligheter de anser inte finns i 

verkligheten. En av männen nämnde även att män kan känna en fruktan för att ta kontakt med 

en kvinna i verkligheten och att på internet minskar denna rädsla då personerna oftast känner 

sig mer bekväma och säkra när kommunikationen sker via en dator.  

När jag sedan frågade varför de tog steget till att börja med nätdejting skiljde svaren sig en 

del. En av kvinnorna kallade det en slump. Hon hade blivit tipsad om nätdejting av en vän och 

såg det mest som nyfikenhet samtidigt som hon hoppades på att det skulle vara hennes sätt att 

finna kärleken. Den andra kvinnan såg det som hennes sätt att träffa människor överlag då 

hon på grund av sitt arbete inte har någon tid till ett socialt liv. För henne spelade alltså 

tillgängligheten en stor roll men samtidigt såg hon det bara som en kul sysselsättning och 

förväntade sig inte att finna kärleken.  

Männen hade andra anledningar. Den ene mannen ser på nätdejting som ett experiment och en 

utmaning. Han talade om att nätdejting gjorde att han fick en större kunskap om vad attraktion 

är och fick konstant utmana sig själv för att lyckas på en nätdejting sida. Någonting som han 

fann intressant och lärorikt. Den andra mannen fann svårigheter att hitta kärleken i 
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verkligheten så han ansåg att kontakter som skapas fysiskt oftast bara leder till vänskap. Han 

såg ett forum inriktat på kärleksrelationer kunde vara svaret. Han har även vänner som funnit 

varandra via internet och på så sätt upplevt att nätdejting fungerar. Båda männen sökte efter 

kärleken via nätdejting sidorna. 

När det gäller personernas inställning till nätdejting innan de startade var svaren liknande. 

Alla fyra hade fördomar byggda på att nätdejting var för de mindre önskvärda individerna och 

de med sociala svårigheter. En av kvinnorna gav som exempel ”Det är bara killar som sitter 

och spelar datorspel hela dagen med en Coca Cola bredvid”. Killarna ansåg att det var lite 

pinsamt att prata om men de ändrade inställning ganska snabbt då de blev medlemmar. 

Kvinnorna har dock inte ändrat sin inställning speciellt mycket sedan medlemskap skapats. 

De tror fortfarande att majoriteten av användarna är de mindre önskvärda.  

Fördelarna med nätdejting, ansåg personerna, var att nätdejting gav möjlighet till att träffa 

många olika människor och framförallt människor som de annars inte hade träffat eller tagit 

kontakt med i verkligheten. En av kvinnorna ser även fördelen med att det är enkelt att gå 

med och dra sig ur. Det är inte på något sätt bindande och risken för att såra någon är mindre 

än i verkligheten.  

Nackdelarna skilde sig mycket mellan personerna. En av kvinnorna tyckte det största 

nackdelen var den del av skamliga förslag och ”dumheter” som andra, mindre seriösa, 

personer skriver. Den andra kvinnan ansåg att den största nackdelen att det är svårt att avgöra 

vilka personer som är ärliga och talar sanning. Hon beskriver det som ett ständigt 

”analyserande” av de andra personerna och deras intentioner och ärlighet. Killarna fann störst 

svårigheter i att de lätt blir borttappade då spelreglerna för nätdejting inte skiljer sig mycket 

från verkligheten. Det är oftast förväntat att mannen ska ta kontakten och på så vis är det 

många män som konkurrerar mot varandra om uppmärksamheten hos kvinnorna. ”Det är 

oerhört svårt att få kontakt” berättar den ena killen.  

Alla intervjuobjektet har testat fler än en sida och de som visade sig mest populära var 

Spraydate, Mötesplatsen och match.com. Dock beslöts sig tre av dem fyra att bara nyttja 

Spraydate då det är en gratissida och de ansåg att priset för en prenumeration på en 

dejtingsida översteg vad de var villiga att betala. En av männen ansåg att nätdejting inte borde 

vara en funktion att betala för utan att det borde vara lika gratis och självklart som Facebook 

och MSN.  Det var bara den ena kvinnan som stannade vid betalsidor dock funderade hon på 

att dra sig ur då hon varit medlem en längre tid och det inte känns lönsamt för henne. Det som 
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påverkade valet av sidor för personerna var dels priset men även medelåldern på sidorna och 

tips från vänner.  

6.2.2. Val av profil – Beskrivning, bild och information. 
I den andra delen av intervju inleder frågan Hur viktigt anser du att val av profilnamn är? De 

flesta av intervjuobjekten anser att profilnamnet är viktigt då det säger en del om användaren 

dock har de inte själva lagt mycket tanke på sitt eget. Kvinnorna är överens om att de valt 

namn efter vad de själva föredrar att kalla sig och någonting som de kan stå för och tycker är 

fint. Männen anser att namnet är viktigare än vad de egentligen tror och att kvinnor nog läser 

in mer av en mans namn än vad männen gör hos kvinnorna. En av männen förklarade att 

kvinnor oftast analyserar allt som går att analysera och finner undertoner i det mesta och där 

även profilnamne. Medan en man inte reflekterar över namnet alls.  

Samtliga personer lade även mycket tid och tanke bakom utformningen av deras profiler. 

Flera av dem har skrivit om sin presentation flera gången och brukar variera den. De lade 

även mycket tanke på att vara ärliga och de ser sig själva som sanningsenliga trots att de flesta 

ibland förvrängt sanningen för att framhäva deras goda egenskaper eller undanhålla oviktig 

men generande information. De flesta tror även att andra användare av nätdejting är 

sanningsenliga. Dock med viss förvrängning och klyschor.  

Alla fyra anser att en egenhändigt skriven presentation är att föredra framför en färdig mall. 

De anser att det är mycket viktigt då det säger en del om användaren även om den inte är bra 

på att skriva eller formulera sig själv. Samtliga personer har även kompletterat sin profil med 

bilder på sig själv och anser att detta är viktigt då de anser att användarens bild är något av det 

första de tittar på innan de etablerar en kontakt och utan bild skapas en undran kring 

användarens utseende och om fysisk attraktion kan skapas.  

6.2.3. Korrenspondens – meddelande, gästbok och chatt 

I tredje delen inledde jag med frågan Vad tänker du på när du för första gången skriver till en 

annan person? Samliga anser att det är framgångsrikt att inleda en kontakt med en annan 

användare genom att påpeka eller diskutera någonting taget från den andra användarens 

presentation. Andra ämnen som personerna anser är framgångrika är exempelvis att få den 

andra användaren att berätta om sig själv, detta kan innebära att fråga om vad personen jobbar 

med eller var den bor och så vidare. En av männen föredrar även att prata om händelser som 

kommer ske exempelvis aktiviteter som kommer ske i närheten.  En av kvinnorna har dock 

aldrig behövt vara den personen som tar kontakten då det alltid är männen som tar kontakt 
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med henne men instämmer att presentationen och en fråga om yrke och sysselsättning är ett 

bra sätt att skapa kontakt. Samtliga föredrar även att ta kontakt och bevara kontakten via 

meddelande eller mail. Detta på grund av att meddelanden och mail är privata medan gästbok 

kan ses av alla användare.  

Samtliga personer lägger även mycket tanke på hur de väljer att formulera sig via internet. En 

av kvinnorna skriver sina meddelanden flera gången innan hon skickar iväg dem. Kvinnorna 

lägger även stor vikt vid att inflika humor. Männen tänker mycket på hur de formulerar sig 

samtidigt som de försöker undvika att tänka för mycket. En av männen anser att det gäller att 

ha en balans mellan att skriva genomtänkt och snabbt. Tre av fyra lägger inte stor vikt vid 

grammatik och stavning i de meddelanden de själv skriver eller de meddelande de mottager. 

Så länge det inte är för ”tokigt” ser det ingen betydelse i skriftspråket på det sättet. Den ena 

kvinnan lägger dock stor vikt vid det. Hon menar att ett meddelande med mycket stavfel inte 

är attraktivt och kommer inte få henne att svara.  

Tre av fyra känner sig mer bekväma via internet än i verkligheten. Detta på grund av de själva 

har kontrollen och kan bestämma hur mycket de vill visa eller berätta om sig själva. Via 

internet får de även en möjlighet att tänka innan de svarar vilket minskar nervositetskänslan. 

En av männen känner sig bekväm men begränsad så han finner svårigheter att förmedla 

sinnen och känslor. Kvinnorna instämmer i sina svar med att kommunikationen via internet 

kan bli lidande då signaler som gester och ansiktsuttryck faller bort och försvårar ironi och 

sarkasm. För att betona deras känslostämningar använder majoriteten av de fyra ord för att 

beskriva. Det är enbart den ena kvinnan som använder sig av smileys för att betona sina 

känslor. Männen använder sig även av musik och bilder för att beskriva vad de känner för i 

stunden.  

När det gäller hur mycket personlig information som är lämpligt att dela med sig av utan att 

ha träffat den andra personen är det en del olika svar. Hälften menar att de borde vara 

försiktiga men är det inte. Resten menar att det inte finns något att vara rädd för. Samtliga 

menar även att de oftast kan läsa av den andra personen och om det känns som någon de kan 

lite på och i så fall berättar de mer om sig själva.  

För att få en inblick i deras inställning kring intimitet och känslor skapade via internet frågade 

jag vad de anser om virtuella relationer, relationer helt baserade på internet. Samliga anser att 

det inte är äkta känslor samtidigt som de tycker att det på något sätt kan hjälpa vissa 

människor och att vissa handikappade kan se den typ av relationer som en lösning. Dock tror 
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de inte att det är äkta och att det bara är en fantasi. Däremot när jag frågade om känslor och 

intimitet kan skapas via internet utan att fysisk träffas ansåg majoriteten att det var möjligt. En 

av männen uttryckte sig även ”ord skapar intimitet och känslor”.  

Alla fyra är överens om att det första intrycket via internet är bilden och första intrycket är 

nästan lika viktigt som i verkligheten. Kvinnorna anser att första intrycket på internet är lika 

viktigt som i verkligheten. En av männen anser att det nog är lika viktigt men precis som i 

verkligheten är första intrycket inget som behöver vara bestående. Den andra mannen anser 

att första intrycket på internet inte är lika viktigt då du ofta får en andra chans på internet. Han 

beskriver att har han skrivit till en tjej på internet och inte fått något svar kan han alltid skriva 

nästa vecka igen för då kommer hon säkert att ha glömt honom. På så sätt får han sin andra 

chans och första intrycket tappar sin betydelse.  

6.3. Insamling av meddelande 
Vid insamlingen av meddelande bad jag mina intervjuobjekt om tio stycken 

mailkonversationer. Jag bad även dem att variera mailkonversationerna så att jag både fick 

tillgång till mail de valt att svara på och mail där ingen kontakt bildats. Jag fick tag i 30 mail 

som presenteras här. För att förtydliga könsrollerna i denna del har jag valt att presentera 

sändaren och mottagaren med fiktiva namn. Jag har inte ändrat någonting i mailen så som 

stavfel eller grammatiska fel då detta skulle påverka min studie. 

6.3.1. Mail från Kvinna 1. 
1. Per skriver: 

Hej! Vad söt du va! 

Känner inte för att prata på msn? 

//Hugs 

 

2. Magnus skriver: 

hello....skön stil .. är en spontant äventyrlig o tränad grabb som söker efter intensiva 

kroppsliga möten...skulle gärna bekanta mig närmare ... har foton o webcam via msn.. 

bor inne i Göteborg, Linnestan.. 

 

3. Robert skriver: 

hej på dig 

hoppas du haft ett bra helg 

jag ar ett trevligt kille från skotland som bor i gbg nu 

 

4. Lennart skriver: 
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Jag vill mata dig över nätet och se dig växa, minst 10 kg men gärna upp till 40 kg. Vill 

du bli min matslav över MSN? Jag säger åt dig vad du ska handla och äta o.s.v. Jag 

kommer att kontrollera din kost så att du blir en sexig tjockis. En BBW. 

Sägs? Skriv din MSN i så fall. 

 

5. Jonas skriver: 

Hej, lite ny här. Trodde aldrig jag skulle hamna på spraydate, men det verkar ju 

intressant :) Allt bra? 

 

6. Mikael skriver: 

Gillar din stil. Allt bra ikväll? 

------------ 

Lina svarar: Hej hej. Tack för det. Jag sitter och sölar i soffan med en granne som 

springer lite fram och tillbaks här. Själv då? 

---------- 

Mikael: 

är han vilse? 

Sitter framför tvn och äter ananas:) 

---------- 

Lina: 

Jag har en sån där bostadsrätt och han springer runt med papper som jag ska skriva 

på. Annars kör jag tvn också, saknar ananas dock. Borde jag också ha 

 

7. Johannes skriver:  

well... en dajt? ;) 

 

8. Martin skriver: 

Nähäää... 

Är det sant?? Är det verkligen dig jag drömmer om??=) Så det är dig jag tar med till 

Sydamerika nästa gång jag åker dit? Antingen har du kläder för dansen eller så får du 

inskaffa det. För i min dröm springer vi runt och dansar i Braislien på deras karneval i 

Rio De Janerio;) Dock springer inte jag i några utmanande kläder...Mest för att inte 

skrämma bort lokalbefolkningen alltså;) 

Fast vi kan vänta med det. Finns mycket annat skoj i Sydamerika. var i Ecuador i 

somras. Helt otroligt, dock lite farligt efter 18:00. Iaf om man var ute på stan=) 

 

9. Anders skriver: 

Bakning! Det var seriöst.. :) Vad blev det för något? 

------------------ 

Lina svarar: 

Jo kändes väldigt seriöst, hann dock bara baka citronpaj och cheesecake, skulle även 

bakat kanelbullar och bröd men det får väl bli sysselsättningen en annan rastlös dag:) 

Kände mig mycket huslig! 



31 
 

Det låter ju ändå inte helt fel, slappa helger är underskattade:D Har också tagit det 

mycket lugnt därför min otroliga rastlöshet just nu:) 

-------------- 

Anders: 

Citron låter gott ;) Hur kommer det sig att du plötsligt skulle baka så mkt? :D 

Jag gillar också att baka! Gärna typ tårtor och sånt...bland mina bilder finns även 

bildbevis från när jag bakade rödbetsbröd (detdär som ser ut som barbapapa). 

 

10. Jimmy skriver: 

hej! 

hur är läget med dig? 

du är verkligen en söt tjej 

kram 

erik 

6.3.2. Mail från Kvinna 2. 
1. Robin skriver: 

Ovanligt skön presentation. Gillade framförallt;  

"Nån som tjafsar med mig om vilken glass vi ska köpa till filmen som jag fick välja 

efter många om och men. Någon som förstår att ens bagage har format en till den man 

är, inte nödvändigtvis förstört." 

--------- 

Karin svarar: 

Tack! 

Ovanligt vackra ögon har du. 

Du kunde inte ha mera rätt. Jag är krävande och kräsen, nöjer mig inte med vad som 

helst... 

Du gjorde mig väldigt nyfiken. 

Var i Norrland är du från? Är uppvuxen jag där jag med. 

-------------- 

Robin: 

hehe, tack. Det är mammas fel.  

Jag är uppvuxen på ett jordbruk från Bergsjö( ligger ganska nära Sundsvall) Jag har 

ingen dialekt kvar dock,, har du?  

Man ska inte nöja sig med mindre än det bästa. Sen är det klart att man måste ha ett 

bra sätt att kunna bedömma vem som verkligen är bäst, det kan vara lite svårare 

ibland. Attraktion är hur som helst väldigt viktigt.  

Så vad är bra med dig förutom charmen? Bra på att laga mat? 

 

2. Alexander skriver: 

Gudans var snygg du e ;) 

 

3. Daniel skriver: 
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Jag måste bara få säga att du är otroligt vacker. 

Hoppas allt är bra med dig....... 

//Danne 

 
 

4. Patrik skriver: 

tja fina bilder kropp o fin kropp 

vad söker du här då?  

någon att busa med? 

kram 

Patrik 
 

5. Sebastian skriver: 

Hej 
 

6. Johan skriver: 

VILL ÄTA UPP DIG!! 

--------- 

Karin svarar: 

Haha, vad svarar man på det? Smaklig måltid... 

--------- 

Johan: 

att det vore en ära ;) kanske? 

--------- 

Karin: 

Haha, tack isf.. =) 

--------- 

Johan: 

vilket land är du från? såg aningen exotisk ut ;) 

--------- 

Karin: 

Ja, inte är jag svensk iaf. Jag är född i Iran. Du då? Vägar inte gissa, du ser svensk ut 

men med tanke på namnet du valt så... 

-------- 

Johan: 

Vacker må jag säga :)  

Jag är helsvensk. 

 

7. Kim skriver: 

tja hur är det med dig? 
 

8. Erik skriver: 

Hallo, 

Kikade in hos dig och vlille lämna ett avtryck :-) 

Vore kul att få veta lite mera om dig och träffas IRL, är själv ingen som gillar att tjatta 

i evighet på nätet msn mm.. 

Arbetar med datorer hela dagarna, så ses hellre IRL, tror att man måste det för att 
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"känna av" 

Ha en fin dag, hör av dig, min mail är ******* 

Kram 
 

9. Mattias skriver: 

Hej... Får jag barnvakta din söta lilla dotter? Älskar småflickor. De är så sjukt 

gullesnuffsiga! Man vill bara äta upp dem (inte bokstavligt), eller hur?!  
 

10. Joel skriver: 

Söt tjej :D Allt bra med dig? Vad görs ikväll? 

6.3.3. Mail från Man 1. och 2.  
1. Stina skriver: 

Hej hej, några tips till en nyinflyttaf flicka?:) 

 

2. Lisa skriver: 

fresten gav dig charm poäng,ler en 10 

--------------- 

Kent svarar: 

Tack så mycket. Örebro är ju dock en bit bort. 

 

3. Elisabeth skriver: 

5 av 5 möjliga hjärtans gemensamt, jag var ju tvungen att skriva:) allt bra? 

 

4. Johanna skriver: 

Hej, har nu läst din presentation och fastande verkligen för delen då du skulle bita en 

i rumpan. Var ju bara tvungen att skriva:D Allt bra ikväll? 

 

5. Kent skriver: done and done, 

--------- 

Sofia svarar: 

? 

-------- 

Kent: 

det kändes lite taffligt att skriva "du är söt" eller liknande. done and done passade 

bättre. 

-------- 

Sofia: 

då förstår jag! :D Allt bra med dig då? 

 

6. Mats skriver:  

Den presentationen gillar jag!, härliga intressen och du verkar vara en go och trevlig 

tjej. 

Trivs du bra i Göteborg då? 

/J 



34 
 

-------- 

Martina svarar: 

Jag trivs jättebra! helt underbar stad och ingen dag är den andra lik och det gillar 

jag som lätt kan tröttna annars:D 

Allt bra med dig då? 

 

7. Felicia skriver: 

Hej hej, skummade genom din beskrivning och fastnade just för raden där du bad mig 

att skriva:D  

kändes så riktat mot mig på nåt sätt.  

Hittar du på i kvällens (snart) mörker? 

 

8. Jenny skriver: 

gärna en dejt i veckan. wieselgrensplatsen kl 18? ;) 

--------- 

Mats svarar: 

uppsala är ju dock en bit bort:) 

--------- 

Jenny: 

ja men jag tänkte mig en dejt i drömmarna ;) 

--------- 

Mats: 

kräver tyvärr mer än så 

 

9. Linda skriver: 

tjena, har funderingar på om ja ska flytta upp till götet? du finns ju där;) 

 

Annika skriver: 

10. hejsan :) hur är läget? 

6.4. Sammanställning av profiler 

6.4.1. Kvinnliga profiler 
1. Jag är en tjej på 32 år som kommer från Norrland, närmare bestämt Västerbotten och 

Umeå. Jag är utbildad gymnasielärare i engelska och filosofi och har jobbat med 

vuxenutbildning de senaste åren. Sedan en tid tillbaka har jag bytt både arbete och 

hemort. Så numer är jag Stockholmare istället för Umebo och marknadsförare istället 

för lärare. Skriv en rad om det är något du undrar över, det kan faktiskt hända att jag 

svarar ;) 

 

2. Noone but Moon 

En glad, lite galen tjej, men som har hjärtat på de rätta stället. 

Du fångar mitt intresse om du har just det där ;) 

*Charmfull, uppskattar harmoni och angenäma levnadsvillor, livsnjutare och gillar 
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skönhet, avkoppling, mat, dryck och sällskapsliv  

*Generös och med min fantasi blir förhållandet aldrig tråkigt. 

*Tvåsamhet är viktig , det är genom den andra man finner sitt eget jag och styrka att 

leva vidare.  

*Ovanligt vacker 

Hur ska de då vara? 

Den man som är vackrast, mest välklädd och doftar av exklusiv herrparfym. Skönhet 

och renhet är det största av allt och skulle aldrig drömma om att kyssas på någon 

sjabbig bakgata. Nej, det bör i stället ske under månskenet vid en strandpromenad eller 

under en sänghimmel i en lyxsvit. Ju mer man smickrar henne, desto ömmare och 

varmare blir hennes kyss. ’ 

Ger lika mycket av en själv i kärlek som du sj tar emot, 

Ömsesidighet skapar lugn och harmoni i ens förhållande. 

 

3. Jag är en självständig och lärarstuderande tjej som tar examen i juni 2010. Är född och 

uppväxt i Bohuslän, flyttade till Borås i januari 2007. Jag har lekt färdigt, är 

självständig, envis, snäll, kärleksfull, ärlig, driven, en shoppaholic, en dagdrömmare, 

tatuerad och en mystös rakt igenom. 

Förutom att studera arbetar jag extra inom handikappomsorgen. När jag varken arbetar 

eller studerar tillbringar jag tiden med mina underbara vänner, fikar i solen, lagar god 

mat, ser på film, lyssnar på musik (gärna singer⁄songwriter eller rock), tar en 

powerwalk, kollar på lite fotboll från någon läktare och njuter utav livet. 

Vad söker jag här då? Jag söker faktiskt ingenting, utan ser det mer som ett sätt att få 

kontakt med någon som kanske är min framtida prins och som jag annars inte hade 

kunnat få kontakt med. Jag trivs mycket bra med mig själv tills dagen kommer då den 

rätta dyker upp. 

Jag är väldigt kräsen, rakt på sak och jag är inte intresserad utav dig som... 

..är oseriös 

..är ute efter sexuella tjänster 

..är över 32 

..inte vågar satsa till 100% 

..har ex som du inte kommit över 

Däremot får du gärna skriva om du är driven , har mål i livet, gillar att resa, är 

självständig, kärleksfull, en gnutta vardagsromantisk, har kass humor och redo för ett 

nytt kapitel i livet. 

Vill du veta mer är det bara att skriva ett par rader... 

 

4. Är en härligt glad o positiv tjej från underbara västkusten... :-) 

Söker en grymt ÄRLIG spontan, glad, positiv man med bägge fötterna på jorden.. ;-

)har en dotter på 20 år:) 

 

5. Det är inte så komplicerat att lära känna mig. jag är ganska rak och tycker om när 

människor är det mot mig med.  

Är 179 lång tränad. 
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Lägg till ett par år på min ålder jag har slutat räkna ...*L* 

Jag är inte här för att hitta en man som är ok...jag är här för att hitta DIG!  

Du som är min andra halva, min pusselbit. Som vill åka ut i världen nu när barnen 

blivit stora.  

Som kan sitta brdevid mig på en klippa vid havet hålla handen och bara vara, och njuta 

av stunden.  

Du som ger mig en massage någon gång ibland bara för att du vet att jag behöver det 

så väl.  

Du som är en jäkel bland kastrullerna med mig som provsmakare och disk 

maskin..*L*  

Du som bara älskar att dra mig till dig på natten och ligga sked tills vi dör av 

värmeslag och måste vända oss om.  

Jag hoppas du förstår att jag inte tycker om att föra dialog med killar med påse på 

huvudet=ingen bild. 

Hör av dig 

 

6.4.2. Manliga profiler 
1. Se mig i ögonen. Du är i min makt. Du kan inte motstå att läsa hela sidan :) 

Vem är då jag? En singelkille⁄man som lever och bor i Ärans och Hjältarnas stad 

Falun. Jobbar på Ericsson och ägnar min fritid åt lika delar träning, umgås med 

vänner och softa hemma. 

Vad söker jag här då? Mycket enkelt: jag söker någon som liksom jag tycker om att 

göra ingenting ihop ibland, likaväl som att göra saker ihop. Megaplus om du också 

trivs med att träna så vi kan träna tillsammans åtminstone ibland, men om det 

närmaste idrott du kommer är soffrodel så får du se till att göra plats för mig också i 

soffan. 

Så om du är lika blåst som jag och går igång på vattenkrig, snöbollskrig, 

allmänbildning, humor och tycker att det här med livet är en rätt kul grej, då ska du 

helt klart skriva en rad till mig. 

Stort plus om du vågar vara lite modig och inte alltid vänta på att killen ska skriva 

först. Så trött på sånt, faktiskt nästan lika trött som på frågor om myter och storlekar. 

Om någon nu vill veta lite mer om hur jag tänker och fungerar, så rekommenderar jag 

min blogg. 

’’’’’’’’’’’’’ 

 

2. Never Judge A Book By Its Cover.....  

Träningsglad, Livsnjutare som älskar film samt tatueringar....  

Resa är underbart, när det finns tillfälle så åker jag gärna till ställen där solen lyser 

mer än här hemma.  

Ligger hellre hemma och har en mys⁄film kväll än springer på krogen... 

En tanke,när man träffar någon som väcker ens nyfikenhet och ett ömsesidigt intresse 

utvecklas..Då den stunden kommer att man ska ge en första kyss,spänningen,pulsen 

ökar,nyfikenheten är underbar..men... 



37 
 

Efter den första kyssen kan man redan känna om "Det" finns där... 

Kyssen är så viktig..... 

Men detta är bara mina tankar...  

Man lever bara en gång på denna jord så det gäller att ta vara på den!!  

Finns massa mer att berätta men väcks det ett intresse så är det bara att fråga så 

kommer du få veta allt även det som kanske inte ses som positivt, för ingen är perfekt 

har jag hört...men vissa är bra nära ;-)  

Brukar säga att man är som ett årgångsvin,man blir bara bättre med åren... 

 

3. Hej på dig. 

Är en kille som ägnar mycket tid just nu åt karriären som inv arbet och studier. Gillar 

att resa men det blir tyvärr alldeles för sällan!!! Gillar att träffa människor vara ute 

mm.  

Försöker att vara hälsosam med träning och mat. Fyttade upp till sthlm ibörjan av 

detta år. 

Om du vill veta mer får du fråga! 

 

4. Jag söker inte någon jag kan leva med, utan någon jag inte kan leva utan... :) 

Lejonet (23⁄7-23⁄8) 

Du ser dig själv som en född ledare.Andra ser dig som en idiot. De flesta lejon är 

bråkmakare.Du är fåfäng och tål inte kritik. Din arrogans är direkt vedervärdig. 

Lejon är tjuvaktiga slynor och får ut mer av onani än sex..... 

Lite om mig: 

... ful som stryk 

elak som satan  

och gammal som gatan 

Ettrig gubbe med snabb rollator söker likasinnad för race!!! 

(ni med bild hamnar i första startledet, men alla är välkomna) *s* 

Jag har absolut inga problem med att hitta tjejer... det är bara dom som har problem 

med att hitta mig!! 

HITTA MIG!! - Jalla,jalla!! *skratt* 

Jag är: 

* 186 cm 

* Lättflirtad - men svårfångad 

* Lite av en hångelexpert! ;-) 

* Löjligt morgontrött! 

* Ute efter en tjej som tilltalar mig både fysiskt och mentalt.  

* Egen företagare - Stormtrivs med det!! 

* Svag för Texas Hold ém 

* Inlines-åkare 

* Motorcykel åkare ...Wroooooooom!!!! :) 

* En jävel på att laga mat 

* Värdelös på att hålla mina blommor vid liv 

* Whiskey älskare! 
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* Långt ifrån perfekt 

* Svag för smicker 

* På gymmet (2-3 ggr⁄vecka) 

* Ofta självironisk 

* MIG SJÄLV!! 

......... Såra mig hellre med sanningen istället för att göra mig lycklig med en 

lögn!........ 

Har en son som är 8 år, min ögonsten!!! Han bor hos mig varannan vecka. (mysigt) 

 

5. Ni har härmed äran att besöka en alldeles utomordentligt bevandrad toppenkille som 

ständigt bjuder på sig själv och har en positiv livssyn av kronisk karaktär.  

Precis som de flesta andra primater på denna sida, gillar jag också att resa, träffa 

vänner och äta gott. Likaså lyssnar jag på den musik som stimulerar mitt limbiska 

system som bäst och ungefär samma kriterier gäller den maten jag äter. Jag är med 

andra ord en helt normal människa - men jag skryter inte för det :).  

Vidare… ålder är något många fixerar sig vid. Själv fokuserar jag endast vid mognad, 

som inte har något med ålder att göra. Dvs… jag luktar hellre på dig än att fråga dig 

om ditt leg. Slå den du !!! 
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7. Analys 
 Jag har valt att separera analysen från resultatet för att på så sätt ge en lättare läsning och en 

tydligare bild av analysen och studiens resultat. Analysen är baserad på de textmaterial jag 

presenterade i resultatdelen och den information intervjuerna gav. Detta är sedan analyserat 

och uppdelat utifrån teoriperspektiven. Detta för att ge en klar och tydlig bild av vad för typer 

av interaktion som äger rum, hur detta visar sig och vad personerna använder och verkar 

föredra. Avslutningsvis lägger jag fokus på Hoppers teori om språkskillnader mellan kvinnor 

och män och vad för roll semiotiken spelar i deras kommunikation.  .  

7.2. Interaktion ansikte mot ansikte 
Som tidigare beskrivet är interaktion ansikte mot ansikte ett av de äldsta sätten att agera, 

någon som alltid funnit i människans vardag.. Det är den typ av interaktion människan är mest 

van vid men hur används denna typ av interaktion via internet där kommunikationen och 

interaktionen sker via ett tekniskt medium?  

En av männen jag intervjuade förklarade att han föredrog att så fort som möjligt få sin kontakt 

via telefon eller ett fysiskt möte. Människor vill fortfarande, fastän första kontakten sker via 

internet, träffas fysiskt och det fysiska mötet mellan människor spelar fortfarande en stor roll 

för användarna.  

På nätdejtingsidan Spraydate ska användaren vid utformning av profilen välja vad för typ av 

relation han eller hon är ute efter, Ett av de alternativ användaren då kan välja är en dejt IRL, 

in real life. Alltså ger nätdejtingsidan användaren en möjlighet att använda sin profil som en 

kontaktannons för att sedan träffa människor fysiskt och interagera ansikte mot ansikte. Att 

nätdejtingsidan ger användaren denna möjlighet talar om att människor har ett behov efter 

detta. Så trots den nya teknologin och IT-samhället revolution är det fortfarande den fysiska 

kontakten som räknas enligt detta.  

I flera av de meddelande jag har fått ta del av presenteras också flera inbjudningar till att 

träffas i verkligheten. I vissa fall redan vid första kontakten. Det fysiska mötet har mycket stor 

vikt och flera användare vill inte lägga tid på att bygga upp en virtuell kontakt där risken att 

bli besviken är stor. Denna typ av dejtande där enbart bestämmelserna kring dejten sker via 

internet skulle jag kalla en annan form av blinddejt. Blinddejt kallas det när två personer går 

på en dejt med varandra utan att ha träffats eller sett varandra tidigare. Detta brukar 

förekomma i den form att det är vänner eller släkt som arrangerar dejten men via internet gör 

du det själv istället. Eftersom du inte inlett någon djupare kontakt med den andra personen vet 
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du egentligen ingenting om denna och dejter har på så sätt inga större förväntningar och det 

finns inga förpliktelser hos personerna involverade.  

Den nya tekniken ger även möjlighet till ansikte mot ansikte interaktion genom användning av 

webbkamera och hörlurar och mikrofon. Dock betyder inte detta att personerna i fråga är i 

samma rumsliga och tidsliga referenssystem men med hjälp av teknologin kan 

kommunikationen och interaktionen ändå ge samma effekt som ett fysiskt möte ansikte mot 

ansikte. Det blir på så vis en hybrid mellan medierad interaktion och interaktion ansikte mot 

ansikte.  

Både via meddelanden och presentationer presenteras denna möjlighet och flera användare 

delar med sig av sin MSN adress för att direkt få en snabbare kontakt med den andra 

personen. Via MSN kan denna kommunikation sedan utvecklas till ljud och bild.  

7.3.  Medierad interaktion 
Medierad interaktion är den interaktion som spelar den största rollen på internet då 

perspektivet bygger på den typen av kommunikation. När Thompson (2001) talar om 

medierad interaktion kallar han det kommunikation genom ett begränsat system av 

symboliska signaler. Detta innebär att risken för missförstånd och oklarheter ökar och det är 

något som de fyra intervjuobjekten har upplevt. Majoriteten av dem anser att 

kommunikationen blir lidande när det sker via ett tekniskt medium som internet och på så vis 

kan sarkasm och ironi missförstås. De finner även svårigheter i att betona sina känslor. De 

försöker använda sig av ord och sinnesmedel som musik och bilder men anser fortfarande att 

det inte fyller den hela funktionen och missförstånd är ändå ett faktum.  

Personerna tänker även mycket på hur de ska formulera sig både i sina presentationer och 

meddelanden. Detta för att kommunikation via ett tekniskt medium bygger mycket på hur 

mottagaren tolkar meddelandet. (Fiske, 1999) 

Männen jag intervjuat ser svårigheter i att få kontakt med det motsatta könet vilket också 

försvårar hur de ska hantera den första kontakten. De grundar detta på att det är så många män 

som ”slåss” om kvinnornas uppmärksamhet. Detta trots att användarna på Spraydate, vilket är 

sidan männen använder sig av, är mycket jämställda och det finns lika stor del av manliga och 

kvinnliga användare. Den ena mannen tror även att det kan bero på att kvinnan fortfarande 

förväntar sig att männen ska ta första kontakten och ”bjuda på drinken”.  Den medierade 
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interaktionen skapar då svårigheter för männen när deras ända sätt att konkurrera är genom 

det skriva ordet.  

Kommunikationen i meddelandena jag har tagit del av är inte vad jag väntade mig. Då 

männen och kvinnorna i min intervju klargjorde att kommunikation via medierad interaktion 

är svårt och att de lade mycket tanke på deras formuleringar och val av ämne i meddelanden 

förväntade jag mig mer djup i meddelandena. Dock är majoriteten av meddelandena mycket 

korta och säger mycket lite om personen som skrivit dem. Det är även nästan omöjligt att 

avgöra kön på användaren om inget förtydligande gjorts. Det finns meddelande där 

användaren som skrivit använder sig av den andra personens profil. Precis på det vis som 

mina intervjuobjekt föredrog att göra. Det verkar både vara de manliga och de kvinnliga 

användarna som använder sig av detta sätt. Majoriteten verkar även ta kontakt genom en fråga 

till den andra personen så som ”hur är det?”, ”Var kommer du ifrån” och så vidare. 

Användarna skriver även frågor angående händelser och aktiviteter.  

Det meddelande som verkar få flest svar är de med en fråga eller de meddelanden som skapar 

provokation. Ett av de meddelanden som en av kvinnorna har fått bestod första kontakten av 

”Vill äta upp dig”. Detta var ett meddelande som kvinnan valde att svara på samtidigt som 

hon inte svarade på ett meddelande bestående av ”tja, hur är det med dig?”.   

När jag frågade intervjuobjekten vad som fick dem att svara på ett meddelande var de överens 

om att det var meddelande som visar att den andra användaren läst och tittat på deras profil 

och där den andra användaren även frågar någonting om dem eller om de har någonting 

gemensamt. Ingen av intervjuobjekten nämner någonting om provocerande meddelanden trots 

att även det verkar fungera för att skapa en kontakt. Jag tror att detta beror på det fenomen 

som männen talat om, att männen måste konkurrera om kvinnornas uppmärksamhet och det 

leder till att en kvinna får många meddelande och möjligtvis mycket likartade meddelande 

och på så vis kan ett provocerande meddelande som framförallt är annorlunda skapa intresse. 

Jag tror även att det inte just behöver handla om männens sätt att skapa kontakt med kvinnan 

utan även tvärtom. Originalitet är ett ord som intervjuobjekten använde ofta och framförallt då 

när det talade om vad som skapade intresse. Originalitet och humor.  

Profilen är också ett sätt att kommunicera och många väljer att vinkla sina presentationer så 

det verkar som de riktar sig just till läsaren trots att detta inte är fallet. Jag ser detta som en 

hybrid av medierad interaktion och medierad kvasiinteraktion.  
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7.4. Medierad kvasiinteraktion 
Medierad kvasiinteraktion innebär att människan via massmedia kommunicerar med 

omvärlden. Till skillnad från interaktion ansikte mot ansikte och medierad interaktion riktar 

sig medierad kvasiinteraktion inte till en specifik annan utan till en större mäng människor. 

Denna typ av kommunikation är vad profilerna på nätdejtingsidorna får symbolisera i denna 

studie. Profilerna har en liknande funktion som de äldre kontaktannonserna hade. De är till för 

att marknadsföra sig själv och skapa uppmärksamhet hos potentiella friare. 

När jag frågade mina intervjuobjekt angående deras profiler ansåg de allihop att de var 

mycket viktiga och att de alla lagt ner mycket tanke bakom sina. Flera av dem har även skrivit 

om sin presentation flera gånger och brukar variera den.  

Profilen är oftast uppbyggd på en självskriven presentation om sig själv. Kort information om 

sig själv bestående av ort, ålder, vad man söker och så vidare. Vissa sidor har även kort 

information i form av egenskaper och utseende. Spraydate har även kort information som är 

en del av presentationen där användaren kan välja fem olika saker som gör en ”varm” och fem 

olika saker som gör en ”kall”. Profilen består även av bilder. Användaren väljer en bild att ha 

som så kallad profilbild och det är den bild som syns på profilsidan och den bild som syns när 

andra användare söker på dig. Du kan även lägga upp fler bilder på dig själv, husdjur, barn 

eller favoritställe. Dessa bilder samlas i vad som kallas fotoalbum på sidan. Det är ännu ett 

sätt att genom bilder berätta mer om dig själv.  

Alla fyra intervjuobjekt har valt att komplettera sina profiler med bilder och anser även att en 

bild på profilen är mycket viktigt då de anser att bilden är det första intrycket. När mötet sker 

på internet och i denna typ av interaktion verkar utseendet spela en större roll än i 

verkligheten. Dock poängterar en av killarna att det är bilden tillsammans med presentationen 

som bygger upp hans intresse. Det är helhetsbilden som profilen ger och därför anser dem att 

det är viktigt att lägga mycket tanke bakom den, både på utformning och formulering i texten. 

Flera av dem tänker även mycket på vad de vill berätta om sig själva och hur de bäst 

marknadsför sig själva. Humor är här ett ord som förekommer ofta. Det är någonting som 

verkar spela stor roll och som de försöker inkludera i sin presentation och profil.  

När jag tittar på profilerna som är de som ligger på ”charmtoppen” skiljer de sig mycket från 

varandra. Det som alla har gemensamt är ett tilltalande utseende. De flesta av dem märks det 

att de lagt mycket tanke på utformning men de väljer olika sätt att presentera sig själva. Vissa 

utifrån deras stjärntecken och andra genom punktlista över deras personlighet och egenskaper. 
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Andra använder sig även av musik för att beskriva dem själva och dikter och poesi används 

också. 

Både männen och kvinnorna väljer att presentera sig själva med deras sysselsättning både 

arbete och fritid. De flesta väljer även att presentera vad dem söker på sidan och inte söker. 

De flesta avvisar skamliga förslag och på så sätt skapar ett seriöst intryck. De flesta av 

presentationerna är väldigt långa och innehåller på så sätt mycket information om personen i 

fråga.  

Eftersom majoriteten av profilerna liknar varandra och detta är de profiler och personer som 

är mest attraktiva och intressanta på nätdejtingsidan Spraydate drar jag slutsatsen att detta är 

ett framgångsrikt sätt att presentera sig själv via internet. Det är sedan via den medierade 

kvasiinteraktionen som dessa profiler får sin uppmärksamhet och hamnar på detta sätt på en 

lista som ”charmtoppen”. 

7.5. Robert Hoppers språkskillnader mellan kvinnor och män 
När jag jämförde Hoppers antaganden med min egen studie fann jag inte många likheter. 

Detta får mig att tro att dessa regler inte gäller i nätdejtingsfären. Kvinnan kanske är 

försiktigare i verkligheten och mer ömsint och tillbakadragen i sina samtal. Men på internet 

får kvinnan plats och då männen ”slåss” om kvinnorna blir det genast kvinnans spelplan. Hon 

väljer vem hon vill kontakta, när hon vill kontakta och om kontakten är värd att hålla.   

Hoppers första språkskillnad är vad han kallar kvantitet. Med den menar han att män pratar 

mer än kvinnor och kan även ha en tendens att avbryta kvinnan när hon talar. Dock när jag 

läser genom de meddelanden jag har mottagit och jämför kvantiteten av männens meddelande 

mot kvinnornas meddelande håller inte Hoppers teori. Snarare märker jag en motsats, att 

kvinnorna oftast skriver mer. Ett exempel är en av konversationerna från första kvinnan, där 

Anders och Lina talar om bakning. Anders inleder med en kort fråga om vad det är Lina 

bakar. Lina hade då kunnat svara kort med citronpaj och cheesecake men väljer istället att ge 

ett längre svar där hon berättar mer om själva bakningen och anledningen till varför hon bakar 

just denna dag. Enligt Hoppers teori om kvantitet skulle förmodligen Linas svar vara kortare 

om kommunikationen skett ansikte mot ansikte.  

Nästa skillnad som Hopper beskriver är frågor. Denna del handlar om att kvinnor oftast ställer 

mer frågor än män. Hopper menar även att kvinnor ofta formulerar meningar på ett frågande 

sätt. Enligt min studie av korrespondenten verkar frågeställningarna vara jämt fördelade 
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mellan könen. De frågor som oftast förekommer är frågor likt ”allt bra ikväll?” eller frågor 

angående sysselsättning. Hoppers teori om frågor verkar falla bort när kommunikationen sker 

på detta sätt då min studie även visat att frågor är viktiga för att en konversation mellan två 

användare ska förekomma. Det innebär alltså att frågorna måste komma från båda könen för 

att konversationen ska fortsätta. Dock verkar kvinnorna oftast ställa djupare frågor än 

männen. Det är oftast kvinnorna som frågar om sysselsättning och liknande. Kvinnan verkar 

även ha en tendens till att ställa följdfrågor för att få djupare information. Männen frågor är 

mer likt ”allt bra?” eller ”vad hittar du på?”. Samtidigt verkar kvinnan ta till sig mer av 

männen frågor och de ger oftast mer utförliga svar. Även här går Anders och Linas 

konversation om bakning att använda som exempel. Anders ställer frågan om vad Lina bakar 

och Lina svarar med ett längre ingående svar än nödvändigt och väljer även att inte ställa en 

återfråga utan verkar förvänta sig att Anders kommer svara ändå, vilket han gör.  

Kvalificering är Hoppers tredje språkskillnad. Med den menar Hopper att kvinnor oftast 

styrker sina uttalanden mer än män och om de inte gör det talar de ofta med mycket osäkerhet 

medan männen är mer säkra på vad de säger. Då kommunikationen och meddelandena jag har 

haft till mitt förfogande varit mycket ytliga och inga djupare diskussioner inletts mellan 

parterna faller denna teori bort i min studie.  

Den sista språkskillnaden som Hopper presenterar är artighet. Han menar med denna att 

kvinnorna oftast är mer artiga i deras ton. De är även stöttande och omtänksamma medan 

männen oftast är kortfattade och kalla och talar mer arrogant och egocentriskt. Männens 

arrogans i detta sammanhang visar sig mest i de meddelanden där mannen tar ett tydligt 

initiativ i konversationen. Exempel på detta är Martins meddelande i den första kvinnans 

meddelanden. Där inleder med att skämtsamt tala om att hon är kvinnan från hans drömmar 

och sedan fortsätter med att tala om hans drömresemål. Detta meddelande finner jag arrogant 

och egocentriskt då han talar mest om sig själv och vad han vill. Hans meddelande verkar inte 

heller bejaka försiktighet vid första kontakten som mina intervjuobjekt talade om. Martin 

meddelande tar plats och kräver en del av kvinnan. När jag sedan jämför detta meddelande 

som är första kontakten mellan Martin och kvinnan med en första kontakt tagen från en 

kvinna väljer oftast kvinnan att ta mycket mindre plats. Hon använder sig mer av försiktighet. 

Exempel finner jag i meddelandena jag fått från männen där en kvinnas första kontakt mer ser 

ut som Stinas meddelande där hon inleder med att fråga om tips till en nyinflyttad flicka. 

Samtidigt verkar kvinnan ändå ha anammat mannens arroganta språksätt. När man 

exempelvis tittar på meddelandena från Linda och Jenny till männen. Jenny föreslår redan i 
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första kontakten en plats och tidpunkt för en dejt. Mannen som svarade på detta meddelande 

verkar dock ha blivit överrumplad av detta meddelande och tagit avstånd. Linda skriver att 

hon funderar på att flytta till Göteborg eftersom denna man bor där. Även detta meddelande är 

väldigt framåt och rakt på sak vilket enligt Hoppers teori är ovanligt för kvinnan. En 

anledning till denna skillnad i kvinnornas meddelande kan vara att reglerna ständigt förändras 

på en nätdejtingsida och även dem måste ”slåss” om uppmärksamheten ibland. Dock verkar 

männens arrogans och egocentriska språk få bättre respons från kvinnan än när en kvinna 

använder detta sätt mot en man.  

Tittar man på språkskillnaderna utifrån ett semiotiskt perspektiv finner jag inte någon större 

skillnad mellan könen. Språket är detsamma för både män som kvinnor. När jag studerade 

uppbyggnaden och sammansättningen av tecken så som i ord och meningar och hur 

användarna har valt att formulera sig var språket väldigt enkelt och okonstlat. Det verkar inte 

ha lagts någon vikt på hur meddelandena formuleras utan snarare verkar fokus ha legat på att 

effektivt skicka meddelanden för att etablera kontakt. Exempel på detta är när första 

kontakten tas genom ett meddelande där innehållet är: ”Hej, allt bra?” Det är ingen fokus på 

formulering i detta meddelande utan det är enkelt och konsist och både mottagare och sändare 

till detta meddelande tolkar det likadant. Detta kan bero på att kommunikationen sker via 

internet och som Thompson anser att kommunikation via internet blir begränsad.  
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8. Slutdiskussion 
Kommunikation sker mellan människor överallt och i alla situationer. Det finns verbal och 

ickeverbal kommunikation. Det finns envägskommunikation och tvåvägskommunikation. 

Medierna behandlar kommunikation. Kommunikation sker på arbetet och i hemmet. 

Kommunikation sker mellan främlingar och vänner. Kommunikation finns som 

högskoleämne och kommunikation sker mellan förskolebarn. Det nya IT-samhället bygger på 

kommunikation och har påverkat, förändrat och utvecklas kommunikation. 

Nätdejting är en del av det nya IT-samhället. Vissa bär fortfarande på fördomar kring att 

nätdejting är för de mindre önskvärda och socialt handikappade medan andra ser ett 

medlemskap på en nätdejtingsida som en självklarhet. Skeptikerna anser att det är ett 

låtsasspel men ändå ökar bara användandet av nätdejting över hela världen. Nätdejting finns i 

flera former och utvecklas fortfarande för att kunna passa alla olika personligheter. 

I min studie om kommunikation via nätdejting har jag lärt mig att människan trots 

kommunikationens utveckling ändå förväntar sig den typ av kommunikation som sker vid ett 

verkligt möte. Männen ser fortfarande jakten efter den rätta som en tävling mot de andra 

männen. Kvinnan vill fortfarande bli uppvaktat och åtrådd. Trots att kontakten byggs upp på 

internet förväntar sig majoriteten av användarna att ett möte ska ske i verkligheten.  

Användarna ser nätdejting som en extra tillgång i deras jakt efter den rätta. De ser 

möjligheterna i att kunna lägga ut sig själv som en kontaktannons och hoppas på så sätt nå fler 

under kortare tid, detta för att effektivisera sökandet efter kärleken. 2 miljoner svenskar är 

singlar och över hälften av dem har någon gång varit medlem på en nätdejtingsida. Fungerar 

det verkligen? Solskenshistorier berättar om människor som funnit varandra. 

Nätdejtingsidorna använder dessa historier för att marknadsföra sig själva och föra fram 

fördelarna med nätdejting. Användare blir tipsade av vänner som funnit sin kärlek via 

nätdejting och hoppas på så sätt göra det själva.  

8.2.  Syfte och frågeställnignar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur medlemmar vid en nätdejtingsida väljer 

att presentera och formulera sig för att finna en livskamrat. Jag valde följande frågeställningar 

för att undersöka detta: 

 Hur ser kommunikationen ut på en nätdejtingsida? 

 Hur skiljer sig kommunikationen mellan kvinnor och män? 



47 
 

 Hur ärliga väljer medlemmarna att vara gentemot andra användare? 

Sammanfattningsvis resulterade studien i att användarna av nätdejting ser sig själv som 

sanningsenliga och ärliga i sina profiler. Flera så pass att de känner sig säkra att använda sina 

riktiga namn och mail adresser. Användarna presenterar sig själv via yrke och sysselsättning. 

De presenterar även sina egenskaper, både dåliga och bra. Avslutningsvis presenterar de även 

vad de söker och även detta säger en del om användaren. 

Nätdejting bygger inte längre lika mycket på anonymitet som en kontaktannons i en tidning 

gjorde på 1990-talet. Användarna anser att de kanske borde vara mer försiktiga men är det 

ändå inte. Att tillit finns på sidan trots att fler av användarna förväntar sig att inte alla är 

ärliga.  

Humor och originalitet är två viktiga begrepp när det kommer till utformning och formulering 

av användarprofilen och skrivandet av meddelanden till andra medlemmar. Att få och skapa 

uppmärksamhet anses göras bäst genom humor och originalitet. Användare faller lätt mellan 

stolarna om profilerna liknar varandra.  

De flesta anser att en egenhändigt skriven presentation är att föredra när det kommer till att 

presentera sig själv. Färdigformulerade mallar eller formulär att fylla i skapar inte intresse. 

Användarna anser att en presentation, kort eller lång, ger ändå möjlighet att läsa mellan 

raderna och ger ytterligare möjligheter att tolka och förstå användaren.  

Kommunikationen mellan två medlemmar skiljer sig inte på grund av kön. Könsrollerna är 

mer utsuddade än i verkligheten. Män och kvinnor formulerar sig likartat. Spelplanen är 

jämnare när det kommer till kommunikation. Både männen och kvinnorna föredrar att skriva 

privata meddelande. Det mest framgångsrika ämne för att få svar är att skriva någonting om 

den andres presentation eller att fråga någonting om den andra. Lämpliga ämnen att ställa 

frågor kring är yrkesval, ort och kommande händelser.  

Bilderna spelar en mycket stor roll. Ett foto på dig själv kan avgöra helt om du kommer få 

svar på dina meddelanden eller inte. Det påverkar även om du kommer bli kontaktad. 

Utseendet är viktigt för att ge ett första intryck och skapa attraktion. Det kan anses som ytligt 

men attraktion finns i flera former och på ett forum som Spraydate med över 700 000 

medlemmar där alla har olika smak behöver inte samhällets ideal gälla utan även de som kan 

kallas ”fula” kan finna kärleken.  
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8.3. Förslag till framtida studier 
Gällande framtida studier finns det mycket att forska om. Eftersom tidigare studier är 

begränsade och de flesta bygger på analytiska studier kring medlemmars profiler och hur 

deras ideal partner ser ut återstår mycket forskning. 

Ett förslag skulle vara en studie inriktad på fenomenet nätdejting. Vad har lett till att 

nätdejting blivit så populärt? Vad påverkar en människa till att starta med nätdejting? Hur 

påverkar nätdejting en användarens vardag?  

Ett annat förslag är varför det är mer tabu för en man att nätdejta än en kvinna? Det är något 

som varit ett hinder i min studie då det varit svårt att komma i kontakt med män som är villiga 

att prata om sitt användande av en nätdejtingsida. 

Genusperspektiv på en nätdejtingsida är också ett mycket intressant och aktuellt ämne. I min 

studie kunde jag inte finna stora skillnader mellan könen men jag skulle finna stort intresse 

med att läsa en studie baserad på den genusordning som finns på en nätdejtingsida. 

Utvecklingen av nätdejting är långt ifrån över och vad nästa steg kommer bli är även det ett 

intressant ämne att fördjupa sig i. Kommer kommunikationen via en nätdejtingsida bli mer 

och mer verklighetsbaserad eller kommer förhållanden bli mer och mer virtuella? 

Ämnen kring nätdejting känns nästan obegränsade och eftersom ämnet ändå är så pass 

outforskad finns det många möjligheter för en forskare.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Nätdejting – motivering till användandet av nätdejting. 

 Varför tror du att nätdejting blivit så populärt? 

 

 Varför tog du steget att börja med nätdejting? 

 

 Vad var din inställning till nätdejtande innan du blev medlem? – Fördomar? 

Stereotyper? Pinsamt? 

 

 Vad är din inställning till nätdejtande idag? 

 

 Vad har du upplevt för för - och nackdelar med nätdejting? 

 

 Vad söker du i första hand på en nätdejtingsida? – kärleken? En flirt? Gör det bara på 

skojs skull?  

 

 Vilka olika sidor har du provat? 

 

 Varför valde du de sidorna? 

 

Val av profil – Beskrivning, bild, information. 
 Hur viktigt anser du val av profilnamn är? 

 

 Hur mycket tanke lade du på utformningen av din profil på dejtingsidan? – 

Profilnamn, beskrivning, kortinformation. 

 

 Många dejtingsidor har mallar där man kryssar i det alternativ som stämmer bäst 

överens med ens egna egenskaper och intressen. Andra sidor har inställningarna att 

man själv ska skriva en presentation om sig själv. Vad är dina tankar angående en 

självskriven presentation? 

 

 Hur sanningsenlig är du i din profil? 

 

 Hur sanningsenliga tror du andra är? 

 

 Har du på något sätt förvrängt sanningen för att enligt dig ge ett bättre intryck?  

 

 Har du kompletterat din profil med foton på dig själv? 

 

 Hur viktigt anser du att ett foto på profilen är på en dejtingsida? 
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 Vad får dig att bli intresserad av en annan persons profil? 

 

Korrenspondens – meddelande, gästbok och chatt. 

 Vad tänker du på när du skriver för första gången till en annan person? 

 

 Vilket kommunikationsmedel använder du vid första kontakten? 

 

 Hur ärlig är du vid första kontakten? 

 

 Vad för ämnen anser du är bra att inleda en konversation med en ny människa när 

kommunikationen sker via internet? 

 

 Känner du dig med öppen och bekväm på internet? 

 

 Hur mycket personlig information känner du är lämpligt att dela med sig av via 

internet utan att ha träffat personen? 

 

 Anser du att kommunikation blir lidande när det sker via en teknisk kanal som 

internet? 

 

 Hur gör du för att betona känslor i dina skrivna meddelanden? 

 

 Tänker du mycket på hur du väljer att formulera dig när du skriver till en annan person 

via sidan? 

 

 Hur viktigt anser du det är att skriva grammatiskt korrekt på en nätdejtingsida? 

 

 Vad anser du om virtuella relationer? Relationer mellan människor helt baserade på 

internet och där personerna aldrig träffas i verkligheten.  

 

 Kan känslor och intimitet skapas via internet utan att träffas fysiskt enligt din åsikt? 

 

 Vilka meddelanden eller mail gör dig intresserad och får dig att svara? 

 

 Vilket blir för dig det första intrycket av en annan person på internet? 

 

 Hur viktigt är det första intrycket via internet jämfört med verkligheten? 
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Bilaga 2 – Min profilbeskrivning 
 

Välkommen 

 

Jag är: Glad, ärlig, humoristisk, älskar att skratta, spontan, kurvig, beslutsångest, målinriktad, envis, 

sprallig, fjantig, knasig, smart, lojal, utåtriktad, pratglad, blyg, nojig, galen. 

 

Jag älskar: Djur, har just nu två katter och en salamander. En framtida dröm är att driva ett djurhem 

för alla typer av djur. Jag är även frälst i allt kulturellt, teater, dans, konst, musik osv. Teater är nog 

det som ligger närmst hjärtat. Lätt att få mig på fall med två biljetter till någon het ny föreställning 

eller show.  

 

Jag vill: uppnå min dröm att bli producent inom teater. Få en stadig inkomst och bli av med CSN-

skulder. Uppleva och utforska allt! 

 

Just nu gör jag: Söker jobb. "Nyinflyttad" i Göteborg sedan Mars. Äntligen! Utforskar, leker och 

försöker frenetiskt hitta jobb. 

 

Om 10 år: Är jag ett känt namn inom kulturvärlden i Sverige. Jag jobbar på en stor teater med ett 

projekt med ett samhällsaktuellt tema. Jag är gift och har åtminstone fått ett barn. Bor i en villa 

lagom nära och långt ifrån storstan tillsammans med min man, barn och våra djur.  

 

Jag söker: Någon som uppskattar mig för den jag är och är redo för ett äventyr! 

 

/Kristin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


